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Augusztus 13-14. napjain
újra megrendezésre
kerülnek a

Pogácsa Napok.

Színes programokkal,
előadókkal várunk minden
kedves érdeklődőt.
A részletes programról július
végén tájékoztatjuk Önöket.
Kalcsó Istvánné
a szervező Bizottság elnöke

2011. évi
rendezvények
2011. május 18.
„Kihívás napja”
2011. május 29.
„Gyermeknap”
2011. június 3.
„Pedagógusnap”
2011. július 2.
„Júliusi zsongás”
2011. augusztus 13-14.
„Pogácsa fesztivál”
2011. október 1.
„Idősek napja”
2011. október 23.
„Október 23-i ünnepség”
2011. december hó
„Mindenki karácsonya”

Beköszönt a tavasz
Esett. Ez már nem a tél ónos esője
volt, amely a talajra érve rögtön jéggé
fagyott, de nem is a nyári zivatarok dühös zuhataga. Ez most csendesen szitált, lágyan áztatta a földet, ébresztette
a fákat és a virágokat, figyelmeztette
őket, hogy itt az idő.

őzektől „akik” kijátsszák az éberséget és
fülelve falatoznak a friss hajtásokból.
A tavasz a nagytakarítás ideje is. Nemcsak
arról szól, hogy kiválogatjuk a felesleges
dolgokat, majd megszabadulunk tőlük,
hanem arról is, hogy újragondoljuk tavalyi hibáinkat, eredményeinket, megtöltsük
friss levegővel és erővel testünket, lelkünket és belevágjunk.

A tavasz a megújulás ideje, a hideg földben szunnyadó magvak ébredésének ideje,
a meleg, a napsütés, az illatos levegő győKedves Kétegyházi Lakosok!
zelme a zord, borongós, fagyos reggelek
komor hangulata felett.
Fogadják olyan szeretettel és melegséggel
A tavasz a várakozás ideje is. A gazdák szo- hírújságunkat, amilyennel íródott az Önök
rongva lesik a sarjadó vetést, a vadászok számára.
aggódva őrzik a határt az éhes nyulaktól,
Kalcsó Istvánné polgármester

Köszönetnyilvánítás és emlékplakett
2011. május 9. napjának
borongós reggelén egy
szomorú, ám mégis felemelő gesztusnak lehettek tanúi, akik a Mudin
Sportcsarnok előtt sétáltak el vagy igyekeztek
munkahelyükre.
Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

A 2009. évben keresztelt
létesítmény
névadóinak
leszármazói
hajtottak
fejet
Kalcsó
István
kétegyházi polgártársunk
emléke
előtt,
akinek
igyekezetét, szorgalmát és
elhivatottságát dicséri az a

gyűjtemény, amely a Mudin
fivérek életműve előtt
tiszteleg.
A tisztelet és köszönet jelképe egy kis tábla, mely a
relikviákat is tartalmazó
vitrinben kapott helyet.
(J.)
1. oldal

2. oldal

Testületi Hírek
Kétegyháza Nagyközség Képviselőtestülete – lapzártánkig – több olyan
fontos döntést hozott, mely közvetlenül
vagy közvetetten érinti a lakosságot.
Döntés született több olyan építési engedélyes terv érvényességének meghosszabbításáról, illetve a dokumentáció áttekintéséről, melyek a későbbiek során alapul
szolgálhatnak egy-egy pályázathoz. A tervek a Móra F. utca két buszöblözetére, a
Nap utca, Széchenyi utca, Déli sor útépítésére, valamint a Toldi utcai és a Márki
Sándor utcai kerékpárutakra vonatkozóan
készülnek majd el.
Hosszas egyeztetéseket követően lassan
körvonalazódik a Márki Sándor Általános Iskola tetőszerkezetének kialakítása
is. A képviselő-testület megbízást adott a
nélkülözhetetlen kiviteli tervek, illetve tervrészek elkészítésére, majd megkezdődik az
építkezés. Az új tetőszerkezet a szeptemberi iskolakezdésre el fog készülni, végleges megoldásként az épület beázásának
megszüntetésére. A kivitelezést Csongrádi György és munkatársai fogják végezni.
Döntés született a Lukács-tó környezetének rendbetételéről is. A testület az irányítást és a későbbi hasznosítást az Úttörő
Horgászegyesületre bízta.
A képviselő-testület elfogadta a 2010. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló ún.
Zárszámadást. A rendelet tartalmazza a
kisebbségi önkormányzatok költségvetési
határozatairól szóló beszámolót, de része
a könyvvizsgálói vélemény is. Az anyagot
részletesen tárgyalta a Rákócziné Tripon
Emese által vezetett Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság.
A rendelet végül egy milliárd forint felett
teljesült kiadási és bevételi előirányzattal,
közel 400 millió forintos önkormányzati
vagyongyarapodással került jóváhagyásra.
A független könyvvizsgáló a település gazdálkodását szabályosnak és megfontoltnak
ítélte, pénzügyeinket rendben találta.
A nyári ülésszünet előtt a képviselő-testület - várhatóan – két alkalommal ülésezik,
de szükség szerint tarthat rendkívüli üléseket is, amennyiben azt valamely – a település számára fontos – kérdés indokolja. (J.)
2. oldal
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Új kezekben a szennyvízszippantás!
A képviselő-testület
újragondolta a település szennyvízszippantására vonatkozó
eddigi közszolgáltatási szerződést és
úgy döntött, hogy a
lakosság érdekében
helyi megoldást keres erre a feladatra.
A jövőben a szolgáltatást a Szakiskola fogja
ellátni, bruttó 6.000.-

Ft/forduló áron, egy
alkalommal 5 m3 szállítható el. Az ár igen
kedvező, figyelembe
véve, hogy a gyulai,
kígyósi szolgáltatás ára
bruttó 12-14.000.- Ft/
forduló. Az elszállított
szennyvízről minden
esetben bizonylatot
állítanak ki, melyet a
tisztelt
Lakosoknak
meg kell őrizniük. Ily
módon
igazolható

ugyanis, hogy a keletkezett szennyvíz nem
került kivezetésre a
csapadékvíz elvezető
árkokba, avagy nem
lett más – szabálytalan
– módon hasznosítva.
Az igényeket a Szakiskola portáján lehet
bejelenteni személyesen vagy a 06-66250-311-es telefonszámon.
(J.)

„Ami befolyik, az rögtön kifolyik”
Igaz lesz ez településünk egy újabb jelentős területére is,
ugyanis a napokban
olyan tartalmú levelet kaptunk, amelynek olvasása közben
örömkönnyek gyűltek szemünkbe.
Az Innosytem Kft.
által elkészített pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így
településünk a belte-

rületi szennyvízelvezetésre és tisztításra
óriási összegű, bruttó 288.551.792 Ft-ot
nyert el.
A következő lépés a
támogatási
szerződések megkötése, a
közbeszerzési eljárás
lebonyolítása, majd a
kivitelezés megkezdése
lesz.
Ez a projekt az eddigi
legnagyobb egyössze-

gű beruházás lesz településünkön, Önökkel és Önökért kedves
kétegyházi Lakosok.
A fejleményekről folyamatos tájékoztatást
nyújtunk annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhessék a
munkálatokat.
Kalcsó Istvánné
polgármester

Adózzunk!
Kedves kétegyházi Lakosok!
Az elmúlt évekhez hasonlóan
Hivatalunk kötelező - és talán
az egyik legfontosabb – feladatául kapta a képviselő-testülettől
a kintévőségek, be nem fizetett
adók, belvíztartozások, szennyvíztársulati hozzájárulások beszedését, behajtását.
Az első negyedévben 2,5 millió forint korábban be nem fizetett adót
sikerült behajtanunk és e feladatot
folyamatosan végezzük.
A működéshez szükséges normatívák, állami támogatások megítélésénél a kormány és a szakminisztériumok a kivetett adókat úgy tekintik,
mintha azok teljes összegben be

lennének fizetve, így nem hivatkozhatunk arra, hogy a lakosság elmulasztja kötelezettségét. A be nem
fizetett adókat, hozzájárulásokat
így felvett kölcsönből kell pótolni,
amelynek kamatterhei veszélyeztethetik költségvetésünk egyensúlyát.
Ennek megfelelően 2011. évben
igénybe kell vennünk ügyvédi és
végrehajtói iroda segítségét, ami
viszont jelentős többletköltséggel
fog járni az adósok számára. Annak
érdekében, hogy ezt elkerülhessük,
kérem – lehetőségeikhez képest –
rendezzék tartozásaikat vagy kezdeményezzék részletfizetés engedélyezését Hivatalomnál.
dr. Medgyaszai László
jegyző
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Intézményi hírek, események
Hírek a Táncsics Mihály Művelődési Ház
és Könyvtár életéből
2011. április 11-én a Költészet napja alkalmából „Szólj
költemény!” címmel szavalóversenyt rendeztünk általános és középiskolás diákok számára.
A versenyen az alábbi eredmények születtek: 6. osztály: 1. Kerepeczki Petra, 2. Faragó Betti, 2. Laurinyecz
Nóra, 3. Kerepeczki Regina; 7. osztály: 1. Mokán Márton, 2. Simény Dávid, 3. Majorovics Flóra; 8. osztály:
1. Krisán Réka, 2.Péntek Bernadett, 3. Csobán Bernadett; Középiskola : 1. Geszterédi Ágnes, 2. Nagy
Tünde, 3. Fischer Anikó; Felnőtt: 1. Gálea Jánosné.
Zsűri
elnöke:
Fekete
Gabriella,
zsűri tagok: Csonkáné Potocska Judit, Bagó Istvánné
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Immár második alkalommal rendeztük meg
kisiskolások
számára a TavaszköszöntőHúsvétváró rendezvényünket.

Közösségi élet, rendezvények
Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődőket az intézményben működő alábbi klubokba:
Hagyományőrző Íjász Kör: vezetője Lovász György,
foglalkozások minden pénteken 17.30 órakor
Néptánc szakkör 18-100 éves korig: vezetője Bacsa
László, foglalkozások minden kedden 17.00 órakor.
Ardelean-Márki
Honismereti
Kör:
vezetője
Fekete
Gabriella,
összejövetelek
alkalmanként
„Tini Csajok Világa” Klub: vezetője Kerepeczkiné
Mokán Mariana, összejövetelek heti rendszerességgel.
Energy Dance Cool táncscoport: vezetője Toldi Katalin,
foglalkozások minden csütörtökön 18.00 órakor.
Könyvtárunk az alábbi sikerkönyveket ajánlja
olvasóink figyelmébe:
Joanne Fluke: Szemérmes barack és gyilkosság; Joanne
Harris: Ötnegyed narancs; Jose Samarango: Vakság; Alex
Flinn: Beastly a szörnyszívű; A kötés bibliája
Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

Esőben ázva ugyan, de
kellemes, jó hangulatban
ünnepelte településünk a
Munka ünnepét május
1-jén. A régi szép időket
idézve volt sültkolbász,
bableves, retrozene és
A program célja, hogy a „Éljen május 1.” felirat is.
tavaszi szünet előtt húsvéti hangulatot teremtve rá- Ezen kívül egy nagyon
hangolódjunk az ünnepre. színvonalas és érdekfeszíA rendezvényen részt vett tő háziverseny keretében
mindkét általános iskola bemutatkoztak Taekwon
és az óvoda is. A műsor Do mestereink és tanítelső részében a helyi gye- ványaik. Ezt követte a
rekcsoportok mutatkoztak kulturális kavalkád, ahol
be egy-egy műsorszám- a település gyermekcsomal: Mazsorett csoport, portjai kaptak teret a
Energy Dance Cool, megmutatkozásra: Kaláris
Cowgirls, Poster Girls. Az tánciskola, Mazsorett csoelőadást kötetlen program port, Poster Girls, Energy
követte: aszfaltrajz, tojás- Dance Cool. A rossz idő
festés, gipszfestés, hús- sem tudta kedvét szegni
véti képeslap készítés. A a főzőverseny résztvevőprogram ideje alatt mintha inek. Kitartóan védték a
az égiek is velünk lettek zivatar elől bográcsaikat,
volna, hiszen leszámítva a aminek az alábbi eredmészelet, szikrázó napsüté- nye született: 1. Közösses tiszta időnk volt. Ek- ség Misszió, 2. Bandula
kor hirdettünk eredményt Család, 3. Rákóczi család.
az előzetesen meghirde- Nagyon jó hangulattett rajzpályázat és tojásfa ban zárult a rendezdíszítő versenyekben is. vény a délutáni órákban.
3. oldal
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A Föld Napja alkalmából fotópályázatot hirdettünk, a versenyen az
alábbi eredmények születtek:
Ifjúsági Korosztály: Természet kategória: 1. Nikula Vivien, 2. Szabó
Henrietta, 3. Nagy Marcell; Virágok
kategória: 1. Nikula Vivien; Állatvilág kategória: 1. Gulyás Daniella
Felnőtt korosztály: Civilizált természet: 1. Gecsei Sándor, 2. Honfi Péter;
Természet kategória: 1. Szebegyinszky
Rita, 2. Szebegyinszky Rita, 3. Dankó Katalin; Virágok kategória: 1.
Szebegyinszky Rita, 2. Honfi Péter ,
3. Dankó Katalin; Állatvilág kategória:
Program meghívások
Tisztelettel meghívjuk a település lakosságát a Békés Megyei Gyermek - és Kisegyüttesek Találkozójára 2011. május
14-én 13.30 órakor. A rendezvény a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége és intézményünk közös szervezésében
kerül lebonyolításra, 11 békés
megyei gyermek táncegyüttes
közreműködésével. A program támogatója: NKA, Békés Megye Önkormányzata.
A Kaláris Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tisztelettel meghívja a település
lakosságát 2011. május 15-én
17.00 órakor tartandó Tanévzáró
Vizsgaelőadására.

egy kiállítás keretében május 29-ig.

1. Honfi Péter, 2. Dankó Katalin, 3.
Szebegyinszky Rita. A helyezést elért
fotók megtekinthetők intézményünk
honlapján
(muvhaz.ketegyhaza.
hu), valamint intézményünkben

Az európai uniós soros elnökség és
a Liszt-év alkalmából magyar kulturális programsorozatot szervezett a
Touraine-i Magyar Baráti Társaság a
franciaországi Tours-ban: 29 nap alatt
29 kulturális, illetve gasztronómiai
esemény várta a helyieket. A Kaláris
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény február 9-13-ig kapott meghívást erre a rendezvényre. A csoport
20 fővel képviseltette magát a kulturális eseményen, ahol 5 nap alatt
7 fellépést adtak. A műsoraik zenei
kíséretét a Tisza Banda biztosította.

Intézményünk az alábbi programokat lőinek. Olvassunk együtt, vitassuk meg,
és szakköröket ajánlja a település fedezzük fel együtt az irodalom csodáit.
lakosainak figyelmébe
Első találkozó: június 2. (csütörtök) 17.00
óra.
Gyermek Alkotó Tábort hirdetünk 6-12
éves gyermekek számára. Ideje 2011. júli- Helyi termelők köre: célunk egy helyi
us 11-22. Jelentkezés és bővebb informá- adatbázis létrehozása a helyi termékekből (méz, csigatészta, gyümölcs, zöldség,
ció a Művelődési Házban.
bor, pálinka stb.), vásárok, bemutatók
Kihívás Napja sportprogramok a tele- rendezése, ahol nemcsak a helyi lakosok
körében, hanem a településen kívül is
pülés több pontján május 18-án.
népszerűsíthetjük termelt javainkat. Első
Helyi Alkotók Társasága, ide várjuk találkozó: június 6. (hétfő) 17.00 óra.
mindazokat a helyi gyermek és felnőtt
lakosokat, akik valamely képzőművészeti Júliusi Zsongás, II. Kétegyházi Autóterületen (festészet, fotográfia, szobrá- Motor Találkozó július 2-án 11.00 órászat, fafaragás, rajz stb.) alkotó tevékeny- tól. Tuning autók, vad motorosok, Erős
séget folytatnak. Amatőröket és profi emberek versenye, koncertek, hostess
alkotókat egyaránt várunk! Első összejö- lányok, paintball pálya, íjászok, Legek
Versenye és még számos érdekességgel
vetel: június 1. (szerda) 17. 00 óra
várjuk a látogatókat.
Irodalomkör a költészet és próza kedve- Tombola fődíj egy Navigációs rendszer!

„Márkis” hírek
Bár végéhez közeledik
már a tanév, a Márki Sándor Általános Iskolában
ez a tavasz is igen eseménydús, nem pihennek
sem a pedagógusok, sem
a diákok.
Március 16-án „Örökségünk ’48” címmel a Művelődési ház szervezésében
Fekete Gabriella közremű4. oldal

ködésével történelmi csapatversenyen vettek részt 6.
7. és 8. osztályos tanulóink
közül néhányan. A „Vasvári küldöttsége” nevű csapatunk ezen a vetélkedőn
II. helyezést ért el. Tagjai
voltak: Krisán Réka 8. o.
Mokán Márton 7. o. Bledea
Nikolett 6. o. tanulóink.
Március 19-én megrendez-

tük az immár hagyomán�nyá vált, negyedik Jótékonysági Iskolabálunkat.
Mint minden évben, most
is kitűztünk egy célt a bál
bevételének felhasználására vonatkozóan. A befolyt
280.850 Ft-ból idén faanyagot szeretnénk vásárolni udvari játékok elkészítéséhez.
Tanulóink és pedagógusa-

ink ezen az estén megmutathatták sokszínűségüket,
tehetségüket egy színvonalas, szórakoztató műsor
keretében, a mulatni vágyók
pedig igazán jól érezhették
magukat a műsor utáni zenés-táncos rendezvényen.
Ezúton is köszönjük minden támogatónak a hozzájárulását! (folyatás köv. oldal)
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Áprilisban 8. osztályos tanulóink rendhagyó állampolgári ismeretek órán
vettek részt melynek keretében Csumpilláné Csáki
Beáta tanárnő vezetésével
ellátogattak a Polgármesteri
Hivatalba, ahol testközelből
figyelhették meg az önkormányzati munkát.
Néhány nappal korábban
Kalcsó Istvánné, polgármester asszony, Rákócziné
Tripon Emese és Csumpilla
Csaba önkormányzati képviselők látogattak el hozzánk, és beszéltek a 8.
osztályos tanulóknak az
önkormányzatiságról, a települést érintő kérdésekről,
fejlesztési tervekről. Szívesen válaszoltak a tanulók
által feltett, őket érdeklő
kérdésekre is.
Ezúton is köszönjük nekik
ezt a lehetőséget!

A Magyar Nyelv Hete
alkalmából alsó tagozatos
tanulóinknak is versmondó
versenyt rendeztünk ugyanezen a héten az iskolában,
amelyre nagy lelkesedéssel
készültek.
1. osztály:
I. helyezett: Tóth Gergő,
II. helyezett: Tóth Attila
2. osztályban:
I. helyezett: Ottlakán Anita, II. helyezett: Jakab
Dáriusz, III. helyezett: Kocsis Zsombor
3. osztályban:
I. helyezett: Zsákai Rebeka, II. helyezett: Endrei
Fanni, Kolompár Ninetta, III. helyezett: Ottlakán
Gábor
4. osztályban:
I helyezett: Kis Henrietta,
II. helyezett: Mezei Richárd, Borsós Bianka, III.
helyezett: Lipták Szabina.

Az Ovi-suli foglalkozásra járó óvodások számára
húsvéti játszóházat szerveztünk, ahol az óvodások kedves kis húsvéti ajándékot
készíthettek a tanító nénik
vezetésével.
Iskolánk tanulói pedig játékos húsvétváró vetélkedőn,
csapatokban mérhették ös�sze tudásukat és ügyességüket.
Intézményünk
modern
tánc csoportja, Kovács
Alexandra 7. osztályos
tanuló
vezetésével
fellépett a művelődési ház
Húsvétváró rendezvényén
és a Május 1-i Majálison.
Április 20-án iskolánk 4.
osztályos tanulói közül néhányan beneveztek a Vésztőn megrendezett német
nemzetiségi versmondó
versenyre, ahol iskolánk
tanulója, Kis Henrietta

nyerte el az első díjat. Felkészítő pedagógusa: Zsidó
Ágnes kolléga volt.
Május első napjaiban bensőséges, meghitt műsorral,
osztálykeretek között köszöntötték tanítványaink
az édesanyákat és nagymamákat. Minden osztályfőnök arra törekedett,
hogy a rájuk bízott tanítványok őszinte szeretettel,
szívből jövő szép szavakkal
köszöntsék szüleiket, nagyszüleiket.
Iskolánk 7. 8. osztályos
tanulói május 5-én részt
vettek a területi atlétika
versenyen Gyulán, ahol
Negye Anikó magasugrás
kategóriában 3., távolugrásban 7. helyezést, Krisán
Réka súlylökésben 7., Gulyás Gergő magasugrásban
6. helyezést ért el.

Május negyedikén egy projektnap keretében másodjára
rendeztük meg iskolánkban a „Multikulturális
Napot”, melynek lényege, hogy külső partnerek
bevonásával is közvetítsük tanulóinknak a sajátos
nemzeti hagyományokat, európai és egyetemes
értékeket. Igyekezzünk megértetni velük az egyének
és kultúrák közötti különbségeket; neveljük őket
a különbségek megértésére, együttműködésre,
elfogadásra, a nyitottság képességére.
Egy héttel korábban ellá- Tájházba, és az ott látotta- melyekből kiállítást rendeztogattunk az eleki Német, kat rajzokon, festményeken tünk az iskola aulájában.
majd a kétegyházi Román örökítették meg tanulóink, Ennek keretében ezen a napon délelőtt 11 órától nemzetiségi táncházat tartottunk
a tornateremben Bacsa
László néptánc-oktató kolléga bevonásával, melyre a
Román Nemzetiségi Általános Iskola tanulóit is meghívtuk.
Ebéd után kezdődött a rendezvény hivatalos megnyitója, majd átmentünk a torKétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

naterembe, ahol nemzetiségi
kulturális műsorral folytatódott a program. Iskolánk tanulói magyar, német, cigány
versekkel, dalokkal léptek
fel. A Román Nemzetiségi Iskola tanulói román versekkel és dalokkal, valamint
a Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola növendékei német, román, magyar, cigány
és kétegyházi táncokkal szórakoztatták a közönséget.
(folyatás köv. oldal)
5. oldal

6. oldal
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Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadta meghívásunkat az eleki Mester
György Általános Iskola, ahonnan
7. 8. osztályos tanulók érkeztek a
nemzetiségi kosárlabda kupára, s velük együtt a Gerolzhofenből náluk
vendégeskedő cserediákokat is vendégül láthattuk, akik bekapcsolódtak a
kosármeccsekbe, és a fakultatív programokon is nagyon jól érezték magukat. E programok keretében ősi mesterségekkel ismerkedhettek tanulóink
és vendégeink.
Prekop János, a fazekasmesterséget,
Lovász György az íjászkodás rejtélyeit, Árgyelán János pedig a kovácsmesterség szépségeit mutatta meg az

érdeklődőknek. A lelkes jelentkezők
ki is próbálhatták ügyességüket ezekben a mesterségekben.
A rendezvény ideje alatt nemzetiségi
ételeket kóstolhattak a jelenlévők: tanulók, vendégek, szülők, nagyszülők.
A román ciorbaleves cigány bodagkenyérrel, valamint a desszertnek kínált
Berlini fánk az utolsó morzsáig elfogyott. Igazán tartalmas, mozgalmas és
hasznos napot töltöttünk el együtt.
Május 6-án, egy rendkívüli lehetőséggel élve, vendégül láttuk iskolánkban
Bicskei Róbert lelkész urat és Rákócziné Tripon Emese képviselő
asszonyt. Egy különleges és érdekes
„utazó” Bibliát mutattak be nagyon

érdekfeszítő előadás keretében. A
Biblia különlegessége abban áll, hogy
minden egyes könyvét más-más nyelven írták. Tanulóink nagy érdeklődéssel hallgatták, majd feltehették érdeklődő kérdéseiket is.
Mokán Jánosné igazgató

Hírek a Román Nemzetiségi Általános Iskolából
Kis nyelvész vetélkedő
Iskolánk február hónapban ismét közös rendezvényre hívta a Márki Sándor Általános Iskola tanulóit. Az iskola 3-4. osztályos diákjai részt vettek
egy közös versenyen saját tanítványainkkal együtt. A Kis Nyelvész nyelvtani vetélkedőn játékos feladatokon
keresztül vegyes csapatokban verse-

Témahét
A Román Nemzetiségi Általános Iskolában a TÁMOP
3.1.4 pályázat keretében
március 7. és 11. között témahetet rendeztünk, melyen az 1848-49- es forradalom és szabadságharc méltó
megünneplésére került sor.
Az újszerű kezdeményezésbe az intézmény minden
évfolyamát bevontuk. A
TÁMOP 3.1.4 pályázatában
vállaltuk egy témahét teljesítését, mely ebben a tanévben a „ Március 15.” nevet
6. oldal

nyezhettek a kis nebulók. A jókedv,
izgalom és a tudás mind része volt a
délutánnak. Reméljük lesz folytatása
a jövőben is a közös élményeknek. A
vetélkedőt Dékányné Rédai Erika és
Málik Györgyné 3-4. osztályos osztályfőnökök szervezték.
Anyák napja
2011. május első hetében alsó és felső
tagozaton Anyák napját szerveztünk.
Az alsó tagozatban osztályszinten,
a felső tagozatban összevont anyák
napi műsorral kedveskedtünk az édesanyáknak, nagymamáknak. A gyerekek verseiken, dalaikon keresztül is kifejezésre juttatták végtelen szeretetüket.

kapta.
Célul tűztük ki, hogy ezen a
héten a tanulók változatos
formában ismerkedjenek
meg nemzeti ünnepünk jelképeivel, történelmi hátterével.
A tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével különböző technikai
foglalkozásokon
vettek
részt. Az első osztályosok
nemzeti színű zászlót festettek, a második osztályosok kokárdát hajtogattak. A
harmadikosok a témahétért

Olimpiada pe ţară din limba
română
În data de 15 aprilie la Giula s-a
desfăşurat olimpiada la română
pentru elevii şcolilor generale. Şcoal
românească din Chitighaz a fost
reprezentată de trei elevi din clasa a
7-a.
Anume Maria Olteanu, Emese Ficsor, Róbert Ioan Dániel
Maria Olteanu a obţinut locul al
III-lea din limba şi literatura română.
Profesoara pregătitoare a fost Ana
Rokszin Orbán.
Suntem mândrii de elevii noştrii.
Felicitări!

felelős tanító nénivel Málik
Györgynével korabeli ruhába öltöztetett síkbábokat készítettek, melyeket a
Nemzeti Múzeum képe élé
raktak, így tartva meg prezentációjukat. A negyedikesek a faliújságot készítették
el, melyre a gyerekek érdekes cikkeket írtak.
A felsősöknél történelem és
osztályfőnöki órákon megbeszéltük az 1848-49-es
szabadságharc eseményeit
és forradalmi dalokkal ismerkedtünk az énekórán.

A kézműves foglalkozásokon kokárdát, pártát,
ujjbábokat, 48-as zászlót
készítettünk. Az 1848-as
eseményekkel kapcsolatos
Művelődési Ház által szervezett vetélkedőn is eredményesen szerepeltünk, I.
és III. helyezést értek el tanulóink. A témahét felelőse
felső tagozatban Árgyelán
Krisztián tanár úr volt.A
rendezvényt az 1848-49-es
emlékműnél zártuk. Kitűztük az elkészült zászlókat,
katonadalokat énekeltünk.
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Tisztelt Hölgyek
Hazánkban évente közel 500 nőtársunk hal meg méhnyakrákban
teljesen
értelmetlenül,
hiszen ha időben felfedezzük a
betegséget,
az
gyógyítható.
A korábbi évekhez hasonlóan szeretnénk lehetőséget nyújtani az Önök
számára a szűrés elvégeztetésére.
Minden kedves nőtársam – aki részt
vehet a szűrésen – meghívót fog kapni, amely vagy nőgyógyászhoz, vagy a
helyi védőnőkhöz fogja Önöket hívni. A szűrés helyben elvégeztethető,
nem szükséges a nőgyógyászt igénybe venni, a vizsgálat legfeljebb 5 percet vesz igénybe és teljesen ingyenes.
Forduljanak hozzám bizalommal!
Csumpilla Mariann
védőnő
Tel.:06 30-451-43-49, 250-959

Elismerések a közrend védőinek
2011. május 6. napján Békéscsabán elismeréseket adtak át a megye rendőreinek a Rendőrség Napja alkalmából.
A Békés Megyei Hírlap által alapított
„Év rendőre” díjat az a Szegedi Róbert őrnagy vehette át, aki a sarkadi
TESCO-t és más üzleteket fosztogató
bűnbanda leleplezését irányította.

Településünk polgármestere – Kalcsó
Istvánné – köszönetét és elismerését
fejezte ki a településen, a településért
tevékenykedő Szelezsán György és
Árdeleán Demeter rendőröknek,
akik kisebb tárgyjutalmat vehettek át,
köszönetképpen munkájukért.
(J.)

Őrizzük a nyugalmat
A település őrei csöndben, hangtalanul végzik munkájukat, járőröznek, kiutasítják a
házalókat, felderítik a
kegyeletet nem ismerő temetői lopásokat,
eltűnt személyeket kutatnak fel.

rületek rendjének biz- közterületi rendbontátosítása, a szemetelés sokat is.
megszüntetése, közterüKedves kétegyházi
let-foglalási szerződések
megkötése, azok betarLakosok!
tásának ellenőrzése.
Bejelentéseikkel keresTelepülésőreink külön sék közvetlenül munfigyelmet fognak fordí- katársaimat, Bodorló
tani a parlagfű és más Tivadart (0630/326A tavasz-nyár legfonto- allergének irtására, de 53-87.) és Trucz Pétert
sabb feladata a közte- igyekeznek megelőzni a (0630/824-14-98). (J.)

Két ország, egy cél, közös siker!
Două ţări, un scop, succes comun!

Határon átnyúló közúti forgalmi akadályok elhárítása
Socodor és Kétegyháza között
Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be Socodor
községgel együtt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 20072013 keretében megjelent kiírásra.
A pályázat összköltsége 1.026.722
€, ebből a hazai projektrész
összköltsége 576.222 €, melyből a támogatás 547.410,9 €,
az önerő pedig 28.811,10 €.
A projekt során Socodor községben 6,2 km útvonalszakasz, míg
Kétegyházán 4,9 km-es útsza-

kasz felújítása valósul meg, amely
a Bocskai, a Zrínyi, az Úttörő és
a Márki utcákat foglalja magába.
A
projekt
VALAMIÉLYÉT
Socodorban 2010. november 18-án,
Kétegyházán pedig másnap, 2010.
november 19-én nyitottuk meg
egy ünnepélyes sajtótájékoztatóval, amelyen mindkét fél képviselői
nyilatkoztak a projektről, az elvárásokról és a várható eredményekről.
A kivitelezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljáráson az a
Swietelsky Magyarország Kft. lett

Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

a nyertes, aki a Gyulai út felújítását
végezte, kifogástalan minőségben.
A vállalkozási szerződés aláírásra került, a munkaterületet átadtuk, így várhatóan még májusban megkezdődik a beruházás.
Kalcsó Istvánné
polgármester
7. oldal

8. oldal

Úton-útszélen
Nehéz örökséget hagyott az állam
az önkormányzatokra a földutak
átadásával. A földet művelőknek
folyamatos problémát okoz, hogy
a külterületi utakon közlekedők
az útról lehajtva a vetésen át közlekednek.
Ez a probléma több tényezőre is
visszavezethető. Az utak széleit helyenként annyira beművelték a gazdák, hogy a megmaradt úttesten - ha
két jármű találkozott -, nem fértek el
egymás mellett, vagy ha kátyú alakult
ki, akkor annak megkerülése csak a
vetés letaposásával volt megoldható.
A képviselő-testület a gazdák bevonásával áttekintette a megoldási lehetőségeket és – figyelemmel a betakarítási munkákra – 2011. szeptember
30. napjáig biztosított türelmi időt.
Ezt követően az utakat részben vagy
egészben beszántó gazdákat az eredeti állapot helyreállítására vagy kártérítés megfizetésére fogjuk kötelezni.
A belterületi utak kátyúzására Romániából rendeltünk zúzott követ,
amelyből az első próbaszállítmány
megérkezett. A leszállított kő minősége megfelelőnek bizonyult, így a
közeljövőben megkezdődjük a javítást. (W.A.)
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Átadtuk a Fő teret!
Megálmodtuk, megterveztük, megpályáztuk!
Vártunk és vártunk,
majd jó híreket kaptunk!
Belevágtunk és elvégeztük! Átadtuk településünk Fő terét, a Mi te-

rünket. Gyönyörű lett!
Van szebb is, van nagyobb is, impozánsabb
is, de ez igazán a Miénk.
A tér átadásán köszöntő beszédet mondott
Kalcsó Istvánné polgármester, Tóth János
az MVH képviselője, az

ünnepi esemény fényét
emelte a Márki Sándor
Nyugdíjas Klub énekkarának műsora.
Mindenkinek,
aki
részt vett a munkában,
köszönjük!
(J.)

Foglalkoztatunk!

Gazdafórum!

Településünk a képviselő-testület
döntésének megfelelően minden
pályázati lehetőséget kihasznál
annak érdekében, hogy Önöket,
kedves kétegyházi Lakosok munkához segítsük.

Az aktuális problémák megbeszélése érdekében – Kalcsó Istvánné
polgármester kezdeményezésére
és hívó szavára – összegyűltek a
környék gazdái.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által közzétett kiírás olyan
agilis, gyakorlattal rendelkező munkanélküliek foglalkoztatását célozza
meg, akik tudnak és akarnak részt
venni a közfoglalkoztatás szervezésében.
Az eredményes pályázatot követően
két fővel kötöttünk határozott idejű
munkaszerződést, így új munkatársaink 2011. szeptember 30. napjáig
fogják segíteni munkánkat. Nagy É.

Szó esett a külterületi földutak állapotáról, az önkormányzat szerepvállalásáról, de érintették a termelőket
érdeklő kisebb-nagyobb vitás kérdéseket is. A továbblépés és egymás
folyamatos tájékoztatása érdekében a
következő találkozó, fórum
2011. május 17. napján 17:30 órakor
lesz a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A rendezvényre minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk.
Kalcsó Istvánné polgármester

Kiadja: Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala. Szerkesztés, grafika,
nyomdai előkészítés: Rakusz János. Információ: ujsag@ketegyhaza.hu
8. oldal
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