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„A nyelvek hete”
A TÁMOP 3.1.4. pályázaton
belül ebben a tanévben is megrendezésre került iskolánkban a
3 hetet meghaladó projekt 2010.
november 8-30-ig. A projekt
témája az iskolában tanult nyelvek, (román, angol, német nyelv)
címe „A nyelvek hete”.
3. OLDAL

Önkormányzati hírek
Az ősz beköszöntével és a helyhatósági választások utómunkálatainak befejezését követően
nagy erővel indult meg a munka.
5. OLDAL

Nő a közbiztonság!
A település 2 körzeti
megbízottal gyarapodott.
2010. november 11től, új helyre költözött
a körzeti megbízotti
iroda. Az új helyszín:
Kétegyháza,
Úttörő
39. szám alatt található
(régi rendőrségi épület).
A körzeti megbízottakat
az alábbi számon lehet
elérni: 06/30-633-7238
Kalcsó Istvánné
polgármester

Még több hír, fénykép:
w w w. k e t e g y h a z a . h u

Kedves Kétegyházi Lakosok!
Az ősz halványzöld, vörös, sár- ket gazdagabbá, nemesebbé, jobbá,
ga színeit lassan felváltja a sápadt még ha sokszor nem is értjük, mi miért
szürke, tompa fénnyel ragyogó tél. történik velünk.
A hűvös reggeleken kelet felől még
fel-feldereng egy-egy halvány vörös
napsugár, bevilágítva a szürke utcákat, valamiféle halvány életjelet adva
arra, hogy egyáltalán még létezik valahol a felhők felett. A fák elszenderednek, a kutyák, cicák behúzódnak a
meleg kályha mellé vagy csak kintről
vágyakoznak, eltöprengve az evolúció
nagy-nagy igazságtalanságán. A hideg,
csípős vagy éppen borongós, esős reggeleken minden lélegzetvételnél átjárja
az emberek tüdejét valamiféle borzongás, amit csak a ház melege, a család
szeretete és a közelgő karácsony szentsége tud felmelegíteni.
Hosszú és nehéz évünk volt, csalódásokkal, fájdalmakkal, örömökkel, szeretettel, gyásszal, a rég nem látott barát
megérkezése fölött érzett ujjongással,
izgalmas várakozással. Ezek az érzések, megosztásuk másokkal tesz min-
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Lassan itt a karácsony, egymás mellé húzódunk, átöleljük egymást, szívünkből kizárjuk a rosszat és a fájót,
bizalommal, nyílt szívvel fordulunk
egymás felé. Együtt várunk valamit,
valamit, amiért régen, nagyon régen
valaki az életét áldozta, hirdetve a szeretet, a megbocsátás, a megnyugvás
szentségét.
Kedves Kétegyházi Lakosok!
Kívánom, hogy ez a gondolat, ez az érzés járja át otthonukat, családtagjaikat
hozza közelebb egymáshoz, melengesse szívüket.
Legyen békés, meleg, áldott, szent karácsonyuk! Kívánom, hogy váljanak
valóra álmaik, kívánságaik, szeretetben, békességben köszöntsön Önökre
az új, 2011. év.
Kalcsó Istvánné polgármester
1. oldal

2. oldal
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Intézményi hírek, események
Nyugdíjas klubok találkozója
A Magyar- Román
Egyesület november
6. napján klubtalálkozót szervezett. A hagyományoknak megfelelően idén is, több
helyi és vidéki egyesület, szervezet volt hivatalos a rendezvényre.
A környező településekről a Kaszaperi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Nagykamrási
Barátság
Nyugdíjas
Klub, a Pusztaottlakai Románok Egyesülete, Mezőkovácsházi
Szivárvány Nyugdíjas
Klub, Kétegyházáról a
Márki Sándor Nyugdí-

jas Klub, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a
Családi Egyesület, a Sérült Fiatalok és Segítőik
Egyesülete, a Petőfi Polgárőrség valamint a Román- Magyar Egyesület
képviseltette magát.
A Táncsics Mihály Művelődési Házban elsőként Csobánné Emike
néni a Román - Magyar
Egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket,
elsősorban Kalcsó Istvánné
polgármestert
(akinek külön köszönetét fejezte ki a támogatásért), Árgyelán Erzsébetet, a Művelődési Ház

igazgatóját,
valamint
Sztrenka Pálnét, a Békés
Megyei Nyugdíjas Szövetség Elnökét.
Ezt követően településünk polgármestere,
Kalcsó Istvánné szólt
néhány kedves szót a
jelenlévőkhöz,
majd
Sztrenka Pálné osztotta
meg gondolatait a vendégekkel.
A köszöntők után a
Telegerendási Bába Citera Kör műsora nyitotta
az estet, amit a vacsora
követett. A tombolanyeremény egy részét a Sérült Fiatalok és Segítőik
Egyesülete ajánlotta föl.

Fenyőünnep
Kétegyháza Nagyközség
Képviselő-testülete döntése alapján kisebb ajándékokkal kedveskedtünk
az oktatási intézmények
és az óvoda gyermekeinek. A Gondozási elkészítették a karácsoKözpont munkatársai nyi táskákat, melyekben

édességek és írószerek
bújtak meg.Meleg érzés
látni a csillogó szemeket,
hiszen nincs nagyobb
öröm karácsony táján,
mint másoknak örömet
szerezni.
Kalcsó Istvánné polgármester

Halloween Party
A Táncsics Mihály Művelődési
Ház és Könyvtár 2010. november
2. napján, a Halloween alkalmából
érdekes, szórakoztató programokkal várta látogatóit, s bár a rendezvény 15 órára volt meghirdetve, a
gyerekek már a kezdés előtt 1 órával izgatottan toporogtak az előtérben.
A „rémisztő játszóház” keretein belül a kisebbek és nagyobbak egyaránt
elsajátíthatták a világító lámpások
elkészítésének fortélyait. Ezután a
Karácsonyi lidércnyomás című film
került vetítésre a nagyteremben. Külön örömünkre szolgált, hogy az első
alkalommal meghirdetett töklámpás
szépségversenyre milyen nagy volt az
érdeklődés. A mintegy 30 beérkezett
töklámpás között volt egyéni alkotás, de családok, osztályok munkáit is
megcsodálhattuk. Az ötletes, különleges tökfaragványok készítőit a zsűri
oklevéllel jutalmazta. A „szellemes”
délután zárásaként a gyerekek kivonultak a Fő térre, ahol sikoltozva búcsúztatták az idei év borzongással teli
napját. (K.M.M.)

Kívánságok éjszakája
November 30-ának estéjén különös
fények jelentek meg településünk
felett az égen. Sokan úgy vélték
műholdak lepték el az eget, mások
Isteni jelenésnek vélték a dolgot.
Hogy mi is történt azon az éjjelen valójában, csupán az a közel 40 ember tudja, akik este hat órára a Fő térre gyűltek, hogy részt vegyenek a Táncsics
Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
hagyományteremtő szándékkal megrendezett új programján a Kívánságok
Éjszakáján.
2. oldal

A néphit szerint november 30-án,
András napján a legerősebb a mágia

ereje, amely kívánság e napon az égbe
száll, biztosan teljesül. Ennek jegyében

a Művelődési Ház úgy gondolta, lehetőséget teremt Kétegyháza lakosainak
is arra, hogy kívánságaikat az égbe repítsék egy kívánságlámpás segítségével.
A programon részt vett Kalcsó Istvánné polgármester, valamint valamennyi
képviselő is. A többi résztvevőhöz hasonlóan ők is belesúgták kívánságaikat
a lámpásba, majd égnek eresztették
őket. Mindenki örömére a lámpások
mind felszálltak és kis csoportba sorakozva díszítették fel az eget. (B.)
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3. oldal

„A nyelvek hete” a Román Nemzetiségi Általános Iskolában
A TÁMOP 3.1.4. pályázaton belül ebben a tanévben is megrendezésre került iskolánkban a 3 hetet
meghaladó projekt 2010.
november 8-30-ig. A projekt témája az iskolában
tanult nyelvek, (román,
angol, német nyelv) címe
„A nyelvek hete”.
témákban: híres német történelmi személyiségek, tuA projekt első hetében a dósok, művészek, Ausztria,
„Halloween”-hez, egy ame- Németország, Svájc földrajrikai, angolszász népszo- za, étkezési szokásai. Ezután
káshoz kapcsolódó szokás- Márton-napi szokásokkal,
sal ismerkedtek a tanulók. dalokkal ismerkedtek meg a
Az iskola néhány napra tanulók. Ebben segítségünkijesztő dekorációt kapott, re volt Harald Funk német
hiszen a hét egyik feladata származású kétegyházi lavolt, hogy a tanulók a vá- kos, aki saját gyermekkori
lasztott téma szerint szel- élményeit mesélte el, majd
lem-, boszorkány-, vámpír-, a gyerekek elkészítették a
csontváztanyává változtas- hagyományos Márton-napi
sák az osztálytermeket. En- lámpást.
nek folytatásaként a diákok
jelmezbe öltöztek, és vidám,
a Halloweennel kapcsolatos
feladatokat oldottak meg.
Volt almapucolás, almahalászat, almafaragás, melyen
mindenki nagyon jól szórakozhatott. A hét fergeteges
Halloween-partyval zárult.
A román nyelv hete nyílt
tanítási órákkal kezdődött.
Első alkalommal rendeztünk
pedagógiai szakmai napokat,
melyre meghívtuk a képviselő-testület, a helyi román
kisebbségi önkormányzat
tagjait, valamint a Márki Sándor Általános Iskola tantesA második héten a német tületét.
nyelvterület szokásaival, kul- Délután népi játékokat, matúrájával, történelmével is- ketteket készítettek a tanumerkedhettek meg a diákok. lók kukoricacsuhéból, csutCsoportmunkában projek- kából, faágakból, nádból.
teket készítettek és mutat- Remek alkotások születtek.
tak be társaiknak az alábbi Megjelenítették a paraszti

folytattak. Bemutatta a múzeum helyiségeit, berendezéseit, használati tárgyait. A
bemutatót saját élményeivel
színesítette.
Ezután egy játékos vetélkedőn vettek részt a tanulók. Ennek keretén belül
ügyességi és román nyelvű
életet, őseink életformáját. játékos feladatokat oldottak
Készítettek
parasztházat meg. Kukoricát morzsoltak,
csutkából, csuhéból, gémes- csutkából tornyot építettek,
kutat faágakból, állatokat babot és kukoricaszemeket
terményekből és kövekből, válogattak szét, keresztrejtemberi alakokat szintén vényekkel, játékos feladatokban mérték össze tudásukat.
csutkából és csuhéból.
Másnap megtekintették a he- A projekt zárásaként a tanulyi tájházat. Grósz György, lók a három hét alatt szerzett
a helyi román kisebbségi ismereteiket egy vetélkedő
önkormányzat tagja érde- formájában hasznosíthatták.
kes kalauzolása nyomán egy Tapasztalataink szerint a taidőutazáson vettünk részt, nulók számára hasznos az
megelevenedett az egykori ilyen jellegű rendezvénysoparaszti életforma. Elme- rozat, mivel változatos forsélte a gyerekeknek, hogyan mában számos új ismeretre
teltek elődeink mindennap- tehetnek szert.
Borbély Erika igazgató
jai, milyen tevékenységeket

Concursul de ortografie „Gheorghe Martin”
În data de 26 noiembrie s-au
întâlnit la Micherechi elevi din
şcoli generale din Ungaria,
unde se predă limba română,
ca s-ă participe la concursul
de ortografie. Testele au
fost întocmite de profesoara
universitară Mihaela Bucin.

Numele participanţilor:

Concursul a fost alcătuit din
scrierea unei compuneri şi
dintr-un test de gramatică.
Şcoala noastră din Chitighaz
a participat cu patru elevi din
clasele 5-8 la acest concurs.
Tot cei patru elevi au obţinut
locuri bune.

Clasele 5-6
Ditta Korobán – premiu special
Bettina Faragó – premiu special
Clasele 7-8
Maria Olteanu – locul II
Emese Ficsor – premiu special
Profesori pregătitori: Maria Ambrus, Ana Rocsin Orbán
Felicitări pentru locurile obţinute!
Erika Borbély directoare
TÁMOP-3.1.4./08/2. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
– Innovatív intézményekben” Kedvezményezett neve: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Azonosító szám: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0027
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Mindannyian mások vagyunk!
A Márki Sándor Általános Iskolában a TÁMOP pályázat fenntarthatóságának keretében 2010. november 15. és december 4. között került megrendezésre
egy három hetet meghaladó - „Mindannyian mások
vagyunk” elnevezésű - projekt.

Az iskola akadálymentesítése kapcsán született az
ötlet, hogy tanulóinkkal
testközelből is megismertessük a fogyatékkal élők
életét és felhívjuk figyelmüket a mi felelősségünkre velük kapcsolatban.
A projekt lebonyolításában segítségünkre volt a
Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segítőik Egyesülete, a battonyai Esélyek
Háza, a gyulai Vakok
és Gyengénlátók Egyesülete, a békéscsabai

AUT-PONT
(Autista
Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány) képviselői, Csumpilla Mariann védőnő, a gyulai
Harruckern Közoktatási
Intézmény autista gyermekek bábcsoportja.
A program 24 óra tanítási
órát, valamint tanórán kívüli foglalkozást tartalmazott, összesen több mint
100 órát. Színes, érdekes
programok,
vetélkedők
zajlottak, melyeken jutalmaztuk is tanulóinkat.

Megérkezett a Mikulás!
Megérkezett a Mikulás a
Márki Sándor Általános
Iskolába.
A
Diákönkormányzat,
Becsey Gábor tanár úr
irányításával és Hipszki
Erzsébet testnevelő közreműködésével Mikulás-napi
sportrendezvényt szervezett. A program első felében tréfás, vidám sorver-

senyek zajlottak, melyből a
tanárok csapata is aktívan
kivette részét. A sorversenyt a 8. osztályosok csapata nyerte meg. Ezt követően futball, kosárlabda
és röplabda mérkőzések
zajlottak.
Egy nagyon derűs, jó hangulatú délelőttöt töltöttünk
együtt december 11-én.

Márkis sikerek!
A Márki Sándor Általános
Iskola tanulói kimagasló eredményeken értek el
nyelvi versenyen és sportrendezvényeken.
Sztán Péter 7. osztályos tanulónk a VI. TELC megyei
Angol nyelvi versenyen a
saját kategóriájában versenyző 34 legjobb tanuló-

ból 5. helyezést ért el. Felkészítő pedagógusa: Becsey
Gábor volt.
Az iskola 8. osztályos tanulói amatőr kézilabda
kategóriában elnyerték a
Göndöcs Benedek kupát,
I. helyezettek lettek.
Felkészítő tanáruk: Hipszki
Erzsébet.

Zene, zene, zene

Bemutatkoztunk!

A Zenei Világnap alkal- tetlen élményt szereztek a
mából zongorázni és hallgatóságnak.
szintetizátorozni tanuló
diákjaink megmutathatFelkészítő tanáruk:
ták tudásukat és fejlődéAradi Zsolt tanár úr volt.
süket társaik és szüleik
előtt.

November 26-án a Márki Sándor Általános Iskolában
belső továbbképzési nap keretében bemutató órákat tartottunk, melyre meghívtuk a Román Nemzetiségi Iskola
és Óvoda pedagógusait, a fenntartó képviselőit és az Oktatási Bizottság tagjait. A tanítási órák az újszerű kompetencia alapú oktatás kooperatív módszereit szem előtt
tartva igen sikeresen zajlottak. Fekete Gabriella, oktatási
szakértő, az Oktatási Bizottság tagja elismeréssel nyilatkozott mind a négy bemutató órát illetően. A fenntartó
részéről Rákócziné Tripon Emese és Csumpilla Csaba
képviselők tisztelték meg jelenlétükkel az órát tartó kollegákat és iskolánkat.

Nagy izgalommal és lelkesedéssel készültek erre a
délutánra, s végül tudásuk
legjavát nyújtva, felejthe4. oldal
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Önkormányzati hírek
Az ősz beköszöntével és a
helyhatósági választások
utómunkálatainak
befejezését követően nagy
erővel indult meg a munka.
Kétegyháza Nagyközség
Képviselő-testülete
elfogadta a település 2011. évre
szóló költségvetési koncepcióját. Az anyag válaszokat,
megoldásokat
igyekszik
adni a minden önkormányzatot érintő, 2011. évben reánk köszöntő változásokra.
A közcélú munka helyébe
lépő, korábban már megismert, pályázattal igényelhető forrásokat továbbra
is minden módon igyekszünk kihasználni, a lehető
legnagyobb számú munkanélküli, segélyezett számára biztosítva közhasznú
munkalehetőséget.
Az
új rendszer egy keretet ad
az önkormányzatok számára, mellyel lényegében
gazdálkodni lehet, de nem
nyújt lehetőséget korlátlan
foglalkoztatásra és jelentős
önerőt is mellé kell rendeljünk a támogatási összegnek. Ennél fogva csak olyan
munkatársakat tudunk majd
alkalmazni, akik tudnak és
akarnak hozzájárulni a település
gazdagodásához,
fejlődéséhez, a közterületek
szépüléséhez, virágosításá-

elszámolása, működtetése
az új források felkutatása
és kihasználása, másrészről
a takarékos gazdálkodás jegyében fog zajlani.

hoz, parkosításához. Sajnos
a közmunkás munkatársak
távozásával nagy űr maradt,
ellátatlan feladatok merültek fel, így ezekre a képviselő-testületnek gyors és hatékony, de költségtakarékos
megoldást kell találni.

térő életkörülményeit figyelembe venni.
Csökkenni fognak az intézmények
működésére
fordítható források, ezt
azonban igyekszünk ellensúlyozni takarékossági
intézkedésekkel. A 2010.
évben fejlesztésre fordított
források - szigetelések, új
kazánok üzembe állítása -,
most fogják meghozni gyümölcsüket, hiszen kevesebb
energia használata mellett
ugyanazt a hőmennyiséget
tudjuk majd előállítani.
Fontos döntés született a
pályázatok,
beruházások
vonatkozásában is. A képviselő-testület ismét elkötelezte magát a pályázati források felkutatása, elnyerése
és megvalósítása terén, biztosítja a település és lakosai
számára hasznos projektek
önerejét.

Első lépésként döntés született a Gondozási Központ feladatainak átadásáról a Gyulai Kistérséghez.
Ezzel a döntéssel évi 10-11
millió forintos többlet normatíva igényelhető le, így
önkormányzatunknak en�nyivel kevesebbet kell hozzárendelni a feladathoz. Az
átadás nem érint egyetlen
munkavállalót sem, a szakmai önállóság teljes egészében biztosítva lesz.
Kisebb mértékben átalakulnak a szociális, gyermekjóléti ellátások, a támogatások elbírálása szigorúbb
szabályok szerint történik,
de mindenkor igyekezni fogunk az egyes családok el-

meltetésükben lévő gépjárművek tekintetében NEM
teljes, hanem részleges adómentességben részesülhetnek. A jövő évtől a mentesség 13.000.- Ft erejéig terjed,
így az e fölötti adórészt a

Elfogadta a képviselő-testület a 2010. évben, a civil
szervezeteknek nyújtott
támogatások felhasználásáról szóló beszámolót is.
A támogatott szervezetek
a kapott kisebb összegeket
szabályosan használták fel,
a benyújtott számlák megfeleltek a pénzügyi, számviteli előírásoknak.

Határozat született az ivóvízminőség javító projekt
megvalósításának egyik lehetséges módozatáról is.
A képviselő-testület csatlakozott ahhoz az elképzeléshez, mely szerint a jövő
egészséges ivóvizét egy olcsóbb megoldással, a kiváló
Összességében az előttünk minőségű és tisztaságú Araálló 2011. év a már megva- di vízbázisból oldják meg.
(J.)
lósult beruházások lezárása,

Szűkülő kedvezmények
A gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. tv. módosítása szerint változni fog
a gépjárműadó-kedvezmények rendszere. A súlyos
mozgáskorlátozottak 2011.
január 1. napjától az üze-

A képviselő-testület decemberi ülésén több fontos
döntés hozott. A Gondozási Központ feladatai közül
a televízió stúdió üzemeltetése a Táncsics Mihály Művelődési Házhoz, a védőnői
szolgálat a Polgármesteri
Hivatalhoz került beintegrálásra.

mozgáskorlátozottnak meg
kell fizetnie.
Az egyes, személyre szóló
adómértékről minden kedves Ügyfelünket határozatban fogjuk értesíteni.
(J.)
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Hivatali munkarend:
December 11. szünnap
December 23. 800:1200
December 24. szünnap
December 30. 800:1200
December 31. szünnap
5. oldal

6. oldal
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Felhívás

Díjak, adók

Az utóbbi hetekben a korábban
jelzett fehér színű Opel gépkocsi
mellett gyakran feltűnik egy sötét Audi típusú autó is, öltönyös
utasokkal.

Kétegyháza Nagyközség Képviselőtestülete az évzáró, 2010. december
14. napján megtartott ülésén döntött
a közüzemi szolgáltatók által kiszámított és alkalmazandó díjakról.

Ezek az emberek bekérezkednek
az illemhelyre, ivóvizet kérnek,
vagy más módszerrel akarnak bejutni Önökhöz. Néhány napja – a
településőrség és a lakosság jelzése
alapján - a rendőrség munkatársai
igazoltatták és a település határain
kívülre utasították őket.
Köszönet illeti Őket
munkájukért!
Újólag és nyomatékosan kérem
Önöket, legyenek éberek, zárják
ajtóikat és csak olyan embereket
engedjenek be otthonukba, akiket
ismernek, vagy aki tőlem – a település jegyzőjétől - származó, eredeti,
kék tollal aláírt engedélyt mutat fel.
Jelenleg Kétegyházára senki, semmilyen engedéllyel nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy akár
árusítást, szolgáltatást nyújtson,
vagy bármilyen tevékenységet –
gyűjtést stb. - végezzen Kétegyházán.
Kétség esetén hívjanak telefonon
személyesen engem, vagy a település polgármesterét!

A számítás módját jogszabályok rendezik és amennyiben a képviselő-testület
az egyes díjakat nem fogadja el, meg kell
térítenie a szolgáltatók kieső bevételeit.
Mindezeket figyelembe véve igyekeztünk
olyan helyzetet teremteni az egyes közszolgáltatóknál, amely a település lakosait a lehető legkisebb mértékben terheli
majd.
A szilárdhulladék díj megállapítása során
a szolgáltató figyelembe vette, hogy a
kintlévőségeket a lakosok nagyobbrészt
időben megfizették, így az emelkedés
összege csak az éves 5%-os inflációt követi, így 255.- Ft/ürítés lesz.
Az ivóvízdíjak vonatkozásában a díj két
részből áll, egy fogyasztással arányos díjból, és egy 30,9 Ft/m3-es tartalék összegből, mely az ivóvízminőség javító projekthez szükséges önkormányzati önerőt
fogja fedezni. Így a lakossági vízdíj 168,1
Ft/m3.
A szennyvízelvezetés díjából a képviselőtestület egy jelentős összeget átvállalt a
lakosságtól, így ösztönözve és elősegítve
a csatornarendszerre való rákötéseket. A
csatornahasználat díja 313,5 Ft/m3.
A képviselő-testület a közterületek használatának és a bérlakások bérletének díját
nem változtatta meg, a lakossági kommunális adót is mindössze 100.- Ft-tal
emelte meg, tekintettel a lakosság adóerő
képességére.
A 2011-es évben a képviselő-testület elsősorban a korábbi hátralékok beszedésére kívánja helyezni a hangsúlyt, kérve
ebben a lakosság közreműködését és segítségét. (J.)

Tisztelt Kétegyházi Lakosok!

A tél közeledtével megjelenik a járdákon a jég, zúzmara, deresedés.
Kérjük, a biztonságos közlekedés
érdekében szórják fel a felületeket,
gondoskodjanak a megfelelő tapadásról, de – lehetőség szerint –
ne használjanak sót, ez ugyanis
tönkreteheti a járdafelületeket, de
jelentős környezetszennyezéssel is jár.

Karácsonyi vásár

A Román Nemzetiségi Általános
Iskolában december 13-án második alkalommal került megrendezésre a Karácsonyi Vásár.

A tavalyi évben még pedagógusok által kezdeményezett esemény az idén
már szülők, gyerekek által inspirált
„hagyományápolássá” lett. A kis nebulók tanítóikkal és szüleikkel együtt
lelkesen készítették délutánonként a
vásárra szánt apróságokat: mécseseket, asztali díszeket, kopogtatókat s
szerencsét hozó malacokat. A Karácsonyi Vásár standjai mögött szülők
álltak, akik vállalták a portékák árusítását egy délutánon keresztül. Mindenki ott segített ahol tudott, hiszen
a felajánlás, az iskola támogatása volt
a cél. A bevétel minden elképzelést
meghaladva 60 000 Ft lett. Az összeget a pedagógusok - a tavalyi évhez
hasonlóan - a még ebben a tanévben
megrendezésre kerülő gyermekeknek készült eseményekbe (farsang,
gyereknap) fektetik be, ill. az iskola
mazsorett csoportjának fellépő ruháihoz járul hozzá.
Ezúton is köszönünk minden segítséget és felajánlást!
Borbély Erika igazgató

Tisztelt Kétegyházi Lakosok!

A Malom-tó jegére rámenni, azon csúszkálni, korcsolyázni tilos és
életveszélyes. A tó vízmélysége több méter, vastag iszapréteggel, így
beszakadás esetén a bajbajutott felnőtt vagy gyermek perceken belül
megfullad vagy kihűl, segítséget nyújtani számára gyakorlatilag nem
lehetséges. Kérem, saját testi épségük védelme érdekében tartsák be
rendelkezésünket! (J.)
6. oldal
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