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Ta r t a l o m b ó l . . .

Népszámlálás 2011
Ígéretünkhöz híven folyamatos tájékoztatást nyújtunk Önöknek a 2011. évi
Népszámlálásról és az ahhoz kötődő tudnivalókról.
2011. szeptember 13. napján a számlálóbiztosok
oktatása zajlott, melyen
minden lényeges kérdést
megvitattunk.
2. OLDAL

Összefoglaló a
képviselő-testület
első évéről
A 2010. októberi választások óta ismét eltelt egy
esztendő. De még milyen
gyorsan!
3. OLDAL

Testületi hírek
Ezekben a percekben fejeződött be a képviselő-testület őszi első ülése, melyen
közel harminc napirendi
pont szerepelt.
4. OLDAL

Alkotók és alkotások
három évtizede
31 év! Egy generáció nőtt
fel, mióta első alkalommal
rendezték meg Kétegyházán azt a művészeti alkotókört, amely mára keresett
és szeretett rendezvénnyé
nőtte ki magát.
6. OLDAL

Megújulás előtt a
“SZAKI”
8. OLDAL

Ünnepeljünk
együtt!
Kalcsó Istvánné polgármester vezetésével, prof. dr.
Cosma Dorel, a besztercei
Kulturális Központ Igazgatójának meghívására delegáció utazott a romániai
Besztercére.
A meghívás egy két napos
rendezvényre
vonatkozott,
melyen olyan neves tánccsoportok léptek fel, amelyek
nemzetközi hírnevet szereztek szerte a világban.
Vendéglátóink gondoskodtak
kényelmünkről, mindent megtettek annak érdekében, hogy
átélhessük azt a semmihez
nem hasonlítható élményt,
amelyet egy művészeti fesztivál nyújthat az erre fogékony
hallgatóságnak.
(J.)
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Kinyíltak az iskolák kapui
Megérkezett az ősz!
Nem, ahogyan szokott, nem vörösen,
sárgán, rozsdamarta
levelekkel, hanem
forró, trópusi széllel
megzavarva diákot,
költözni készülő gólyát, fecskét.
A madarak és a diákok
talán nem, mi azonban
felkészültünk a diáksereg fogadására. A Román Nemzetiségi Általános Iskolában beltéri
ajtókat cseréltünk, meszeltünk, megjavítottuk a kerékpár tároló
tetejét, kijavítottuk a
csempeburkolatot, a
lábazati festést, interaktív táblákat helyeztünk át és elkészítettük
a gyermekek biztonságát szolgáló kerítést.

A Márki Sándor Általános Iskolában tisztasági meszelést végeztünk,
megelőző
karbantartást végeztünk a kazánházban,
csőtörést és kerti bútorokat javítottunk.
Az intézmények épületei így modern köntösben, meleg szeretettel
várják a régi-új tanulókat, kisdiákokat és a
ballagás felé menetelő
végzősöket.
Munkájukhoz,
munkátokhoz,
tanulmányaitokhoz,
vizsgáitokhoz sok
sikert és kitartást
kívánok!
Kalcsó Istvánné
polgármester
1. oldal

2. oldal
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Tisztelt Lakosok!

san be lesz kapcsolva.
Az adatszolgáltatás történhet interneten
Ígéretünkhöz híven folyamatos tájékoz- is, de ebben az esetben mindenkinek,
tatást nyújtunk Önöknek a 2011. évi aki az adott lakcímen tartózkodik, ilyen
Népszámlálásról és az ahhoz kötődő módon kell adatot szolgáltatnia. Aki az
adatszolgáltatásnak ezt a módját kívántudnivalókról.
2011. szeptember 13. napján a számláló- ja választani, kérem, előzetesen – legkébiztosok oktatása zajlott, melyen minden sőbb 2011. október 7. napjáig - jelezze a
számlálóbiztosnak, hiszen így feleslegelényeges kérdést megvitattunk.
A következő lépés – szeptember 26-30. sen nem fogja Önöket zaklatni.
között - a kérdőívek, illetve a tájékoztaTisztelt Lakosok!
tók eljuttatása a lakosság, az adatszolgáltatók részére. Ezeken feltüntetjük annak
a számlálóbiztosnak a nevét és telefon- Fontos tudni, hogy az adatszolgáltatás
számát, aki majd felkeresi Önöket, vele névtelen, de kötelező, kivéve a személyes
(szenzitív) kérdéseket, melyek megválaidőpontot egyeztethetnek.
szolása azonban nagyon fontos lenne,
Maga az összeírás október 1. napján hiszen így nyerhető teljes körű informákezdődik és október 31. napjáig tart. A ció a nemzetiségi, kisebbségi helyzetről,
számlálóbiztosok mindegyike magánál illetve a lakosság személyes körülményefog tartani egy olyan igazolványt, melyet iről.
saját kezűleg fogok aláírni, nem hamisítható és nem másolható. Amennyiben Kérem, minél többen válaszolják meg-e
mégis kérdés merülne fel a számlálóbiz- kérdéseket is, így hozzájárulva munkánk
tos személyével kapcsolatban, közvetle- sikeréhez!
(J.)
nül hívják telefonomat, mely folyamato-

„Útazzunk”!

Összefoglaló a képviselő-testület első évéről

Néhány nappal ezelőtt ezzel
a hibásnak tűnő szócskával
indult a reggel a Polgármesteri Hivatalban. A telefon
kijelzőjén egy ismerős romániai szám tűnt fel, majd
egy érces férfihang harsány
„Bună dimineaţa!”-val kívánt
jó reggelt.

A 2010. októberi választások óta ismét eltelt egy esztendő. De még milyen gyorsan!
Kevesebb létszámmal, de a választások után hamar felállt az új testület. Nagyon sajnáltuk, hogy ilyen kis
létszámmal kell az önkormányzati feladatot ellátni, de mivel a jelenlegi testület minden tagja az előző képviselő
testületben is képviselő volt, így – úgymond - zavartalanul folytattuk tovább a munkát.

Socodor polgármestere kereste
Kalcsó Istvánné polgármestert,
akivel a korábbi időszakban kiváló munkakapcsolatot alakítottak ki. A polgármester Úr egy
újabb együttműködést ajánlott
fel, mely a határokon átnyúló
fejlesztési lehetőségek keretében út-, szennyvíz- és csatornaépítésre vonatkozna.
Az idő rövidsége miatt a képviselő-testület már másnap rendkívüli ülést tartott. Képviselőink megvitatták a lehetőségeket,
majd - felelősséget érezve a település anyagi, gazdasági stabilitásáért – felkérték a polgármestert egyeztető megbeszélések
lefolytatására és egy részletes
döntési javaslatcsomag kidolgozására. (J.)

Szegvári József főorvos születésnapjára!

1931.
nevezetes év
volt. Ebben
az
évben
repüli
át
két magyar
a Csendes
óceánt, József Attila halhatatlan műveket vet papírra, XI. Pius
pápa kiadja nevezetes enciklikáját, megrendezik Szegeden az
első Szabadtéri Játékokat, ebben
az esztendőben született Mádl
Ferenc köztársasági elnök, az
örökifjú Latinovics Zoltán és egy
kevermesi házikóban meglátta a
nap világát egy kisfiú, aki édesapja
után a Szegvári, a keresztségben a
2. oldal

József nevet kapta.

80 év! Nem is egy emberöltő, több
annál! Generációk nőttek fel ezalatt,
rendszerek emelkedtek fel, és tűntek
el a történelem forgatagában, világgazdasági válságok rengették meg a
gazdaságot, világháború nyomorította
meg a népeket.

3. oldal
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öröm, ami a jó hírt övezi.
Nincs olyan kétegyházi lakos, aki ne
ismerné akár személyesen, akár „csak”
névről a „Doktorurat”, akinek ajtaja
mindig nyitva áll, gyógyít, tanácsot ad,
vagy csak meghallgat, ha éppen erre
van szükség. Nemrég 80 éves lett, népes családja köszöntötte eme különleges alkalomból.

80 év! Nem is egy emberöltő, több
Doktor Úr! Józsi bácsi!
annál, egy tartalmas élet! Békés,
teremtő munka, türelemmel hallgatott 80. születésnapod alkalmából fogadd
panaszok, egy újszülött sírása, köszöntésünk és szeretettel, melegegy gyógyult beteg hálás, könnyes séggel teli jókívánságainkat!
pillantása, köszönete orvosa felé. A
családért érzett reszkető aggódás,
Kalcsó Istvánné
a sikerekért való csöndes ima és az
polgármester
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A törvényes és folyamatos munkavégzés feltételeit az előző ciklusban
hozott intézkedéseinkkel megteremtettük, így lelkesen és jókedvűen folytattuk terveink megvalósítását, egyben
az Önöknek tett ígéreteink valóra váltását.
Mivel az előző testület előrelátóan
már több pályázatot is beadott, ezért
a 2010 októberében felálló „régi-új”
képviselők egy mozgalmas és tevékeny időszak elé nézhettek.

2010. évben elnyertük a HUROCBC keretében meghirdetett pályázatot, melynek köszönhetően
2011. évben megtörténhetett a
Márki utca, Bocskai utca, Zrínyi
utca, és az Úttörő utca útburkolatának a felújítása. A pályázat során
elnyert összeg 547.000 Euró volt,
147.800.000 Ft. A beruházás befejeződött és kifizetésre is került.
Köszönöm, hogy nagyon sokan
örülnek neki és ezt jelezték is felénk.

A beruházás megvalósításával egyidejűleg – saját erőből - elkészültek az
oktatási intézmények és a rendőrség
előtti parkolók is.
Az általunk talán legjelentősebbnek
ítélt - KEOP-1.2.0/B. kódszámú beruházást eredményező pályázatunk
sikerrel szerepelt, ennek köszönhetően 2012. évben megkezdődhet a
szennyvízhálózat II. ütemének kiépítése. A közbeszerzésekhez szükséges
tervdokumentációk elkészültek, a
közbeszerzések lefolytatása folyamatban van. Az elnyert támogatás nettó
230.841.000 Ft.
A megnyert pályázatokat csak akkor
lehet lezártnak tekinteni, ha a kivitelezés végeztével a pályázat kiírója felé
az elszámolás és az átfogó helyszíni
ellenőrzés megtörtént és az illetékes
szerv is teljesítettnek tekinti a beruházást. Ezen elszámolások folyamatosan
történnek. A Fő tér felújításának pályázatával összefüggésben a szegedi
MVH folytatta le a helyszíni ellenőrzést, míg a számlák kontrollját a budapesti központ végezte. Az elszámolás
sikeres volt, az ellenőrző hatóság a pályázatot teljesítettnek, szabályosnak,
rendben lévőnek tekinti.

2011 nyarán is.
A Márki Sándor Általános Iskola lapos tető szigetelése annyira megöregedett, hogy javítása gazdaságtalanná
vált, ezért az épületre egy jobban karbantartható, hőszigetelés szempontjából előnyösebb magas tető került
kiépítésre. Sajnos a helyzet annyira
gyors beavatkozást igényelt, hogy a
gyermekek egészségének és az épület állagának megóvása miatt az önkormányzat nem várhatott megfelelő
pályázat kiírására és teljesen önerőből
végeztette el a munkát. Az eredmény
magáért beszél.

Nem feledkeztünk meg a Román
Nemzetiségi Általános Iskola diákjairól sem, beltéri ajtók cseréjével, kerítés
építésével, kerékpártároló javításával,
festéssel, mázolással varázsoltuk szebbé iskolájukat.
De az önkormányzat nem csak infrastrukturális fejlesztéseket akart
véghezvinni, hanem az intézmények
működésének javítása is a cél. A gyermekek a jövőnk, így az ő oktatásuk
színvonalának emelése, a jövőbe fektetett pénz. Ha nagyobb színvonalú
az oktatás, akkor később könnyebben tudnak érvényesülni, tovább tanulni és munkát találni. Ezért került
sor a TIOP-1.1.1/09/01 „Laptop
Kétegyháza tanulóinak” című pályázat benyújtására. A pályázatnak köszönhetően a Márki Sándor Általános
Iskolában és a Román Nemzetiségi
Általános Iskolában is a gyermekek
már ismerkedhetnek a legkorszerűbb
Természetesen a korábbi fejleszté- operációs rendszerrel felszerelt laptoseket a továbbiakban is karban kell pok kezelésével, használatával. Így ha
tartani és gondozni kell. Az önkor- továbbtanulnak, akkor az informatimányzati intézményeinkben minden kai ismereteik más békéscsabai, vagy
nyáron elvégezzük a szokásos évi gyulai iskolából érkezett gyermekek
karbantartásokat, ezzel is megőrizve ismereteivel is felveszi a versenyt. Az
az elért magas színvonalat. Ez történt elnyert támogatás 10.152.000 Ft.
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3. oldal

4. oldal

Az oktatás fejlődését szolgálja a
TIOP-1.1.1/07/01 „Fejlődés széles
sávon” című pályázat is, ahol közel 13
millió forintot sikerült elnyerni.
„Hiába szép egy intézmény, ha nincs
kihasználva.” Ezt megelőzendő a
Táncsics Mihály Művelődési Ház és
Könyvtár részére érdekeltség növelő
pályázat került benyújtásra. Az intézmény kihasználtsága jónak mondható,
a közösségi élet megnyugtatóan fejlődik Kétegyházán. Minden korosztály
megtalálhatja az őt érdeklő programot.
Az országban tapasztalható nehéz
gazdasági helyzet sajnos településünkön is érezhető. Egyre nehezebb a
gazdálkodásunk, a működési költségek biztosítása, a normatíva összege,
a támogatások és az egyéb bevételeink
folyamatosan csökkennek. A 2009-es
évhez viszonyítva az államtól 40 millió
forinttal kevesebb pénzt kaptunk. Mi
már eddig is takarékosan gazdálkodtunk. Nincs már lehetőségünk elvenni, megspórolni további összegeket.
Mindezek ellenére nem esünk kétségbe! Az én hitem az, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi és jogszabályi
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kereteken belül, kell kihozni településünk számára a lehető legjobbat.
Ennek érdekében igyekszünk mindent
megtenni - épp úgy, mint otthon-,
hogy a legfontosabbakra arányosan
jusson a költségvetésből. Nagyon
szerteágazóan kell gondolkodni, hiszen sokféle a jogszabály által kötelezően meghatározott feladat és a lakosság igényei is.
A munkanélküliek száma 2010-hez
képest megemelkedett. A családok
egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, a
megélhetés biztosítása egyre nagyobb
energiákat kíván a szülőktől. Ebben
próbál segíteni az önkormányzat a
közmunka programok indításával. Ezt
kiemelt feladatként határoztuk meg.
Az önkormányzat igyekszik saját közmunkaprogram indításával is segíteni
a családok helyzetén. Sajnos az állandóan változó lehetőségek miatt, nem
tudunk már annyi főt foglalkoztatni,
mint korábban, de a képviselő-testület
fontos feladatának tartja, hogy minél
több munkanélkülinek tudjon - még
ha átmenetileg is - munkát és fizetést
biztosítani.
A gyulai Körösi Vízgazdálkodási

Társulat az önkormányzattal együttműködve indította el közmunka
programját, aminek köszönhetően javaslatunkra kétegyházi munkanélküliek kaptak munkalehetőséget a település külterületén.
Az élet nem áll meg, nem ülhetünk
az elért sikereinken, rengeteg még a
feladat. Egyre magasabb színvonalú
ötletek jönnek, hogy miként lehetne
még élhetőbbé még fejlettebbé varázsolni kedves településünket. Újabb
és újabb pályázatok kerülnek kiírásra,
egyre magasabb szintű kihívást jelentve.
De az önkormányzat nem lassít. A cél,
hogy a lakosság többsége elégedett
legyen, hogy jól érezzük magunkat a
szépen kialakított és fejlesztett lakókörnyezetünkben.
A közös cél, hogy Kétegyháza városi
rangra emelkedjen, ehhez pedig egy
hosszú és rögös úton kell végig menni, de már látni az út végét…
Kalcsó Istvánné
polgármester

Testületi hírek
Ezekben a percekben fejeződött be
a képviselő-testület őszi első ülése,
melyen közel harminc napirendi
pont szerepelt.
Tárgyalták a településen működő két
Polgárőr Egyesület tájékoztatóját,
Kalcsó Istvánné polgármester elismerően nyilatkozott, külön is kiemelte a
Petőfi Közhasznú Polgárőr Egyesület
tevékenységét, reményét fejezve ki
egyúttal arra, hogy a másik szervezet Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeris folytatja a megkezdett, aktívabb te- hez.
Az önkormányzat első félévi gazdálvékenységet.
kodásáról szóló beszámolóban a képA képviselő-testület az iskolák kör- viselők áttekintették a bevételek és kinyékének biztonságosabbá tétele ér- adások egyensúlyát, összefoglalásként
dekében a gyalogosforgalmat jelző óvatos és megfontolt gondolkodás
táblák kihelyezéséről és gyalogátkelő- mellett tették le voksukat.
helyek létesítéséről is döntött, majd Módosításra került a közterületek
állást foglalt a felsőoktatásban tanuló rendjéről szóló rendelet, a képviselők
diákok támogatásáról, csatlakozott a egyértelműen állást foglaltak amellett,
4. oldal

hogy az ingatlanok előtti fák termése
azt illeti, aki azt ültette, aki azt gondozta, nevelte, óvta. A fákról való engedély nélküli gyümölcsszedés lopásnak minősül, elkövetőjével szemben
eljárást fogunk indítani. A jövőben
megszűnik a mezőgazdasági munkagépek közterületen való tárolásának
lehetősége, ilyen engedély nem adható
ki, a gépeket néhány napos határidő
tűzése mellett el kell távolítani az utcákról.
A képviselő-testület a Lukács-tó használati jogát átadta az Úttörő Horgászegyesületnek, amely telepítést is fog
végezni és gondoskodik az őrzésről,
illetve a terület rendben tartásáról.
A zárt ülésen egyedi hatósági ügyekről
született döntés, melyről az érintettek
egyedi határozatban értesülnek.
(J.)
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5. oldal

Újra gurult a Pogácsa Kétegyházán!
Újra
megemlékeztünk
eleink játékos hagyományairól, mely szerint az
eldobott pogácsa jelölte
ki a legjobb házhelyeket
az építkező, fiatal házasok számára.
Más kérdés persze, hogy alkalmanként a szerencse aranyozott kezét kérges, munkához szokott szorgos ujjak
irányították. Ez bizony már
a múlt és a feledés homályába vész, de lelkünkben
kedves legendaként marad
meg, emellett – nem utolsó sorban – alkalmat nyújt
arra, hogy évente összegyűljünk, elhívjuk barátainkat, szeretteinket és fergeteges mulatsággal ünnepeljük
meg Kétegyháza fennmaradását, fejlődését, bízva szép
jövőjében.
Nagyszerű fesztivál volt,
Kalcsó Istvánné polgármester hívó szavára itt volt
Socodor, Kisjenő, Beszterce kulturális delegációja, országgyűlési képviselőnk, a
környező települések meghívott vezetői. A jó kedvről
énekkarok, művészegyüttesek, Fásy Ádám, Hevesi Imre, Vastag Csaba és
az örökifjú, mindnyájunk
kedvence, Csepregi Éva
gondoskodott. Lehetőséget nyújtottunk a testvértelepülések hagyományőrző
csoportjai számára is, hogy
tudásukat megmutassák az
érdeklődők számára.

Új sportrendezvényekkel
készültünk, Lovász György
kezdeményezésére
útjára indítottuk a Turul Íjász
Vándorkupát, paintball-versengést szerveztünk, de volt
kapura rugó és dekázó verseny is a kisebbek számára.
Az arcfestők különleges ábrákat, rajzocskákat „pingáltak” a lelkes gyermekekre,
akik az esti fürdésnél kétségbeesetten tiltakoztak a
kifestett arcocska vagy kezecske fürdetése ellen. Persze több-kevesebb sikerrel!
És hát a főző- és a pogácsasütő verseny!
Az évek előrehaladtával
egyre többen vállalták, vállalják a megmérettetést,
szorgos kezekkel, időt,
energiát és költséget nem
kímélve készülnek a zsűrizésre. Szombaton délelőtt
a rendezvényteret illatokkal
terhes levegőjű fátyol terítette be, melyből meghatározhatatlan helyről érkező
zajok hallatszottak. Az égő
keményfa roppanása, a bográcslánc csörgése, a szakács
mormogása és az Őket figyelő gibicek felelősséget
nem vállaló tanácsai.
Végül a zsűri a 2011. év pogácsa királynőjének Málik
Mihálynét választotta meg,
a főzőversenyt Faragó Zsigmond „Tutu bácsi” nyerte
különleges ízesítésű babgulyásával.
(J.)

A Pogácsafesztiválról készült közel 300 db fényképet megtekinthetik a
www.ketegyhaza.hu honlapon.
Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja
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Alkotók és alkotások három évtizede
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Péküzem bővítése Kétegyházán
A Kétegyházi Péküzem beruházásának oka a megnövekedett magyarországi igények kielégítése, illetve az export rendelések teljesítésének elősegítése volt. Az ehhez szükséges forrás felét
DAOP.1.1.1/E Telephelyfejlesztési pályázat keretében elnyert támogatás tette lehetővé.
A projekt legfontosabb értéke, hogy munkahelyteremtés terén 23 főre emelkedik a dolgozói létszám. Kiemelt cél ezeknek a kollégáknak mielőbbi szakmai integrálása, betanítása, a kialakult humánpolitikai gyakorlat helyi alkalmazása, a cég
iránti elkötelezettség kialakítása.
A Kétegyházi Péküzem a Békés-megyei régióban a speciális technológiát igénylő, svájci liszensz alapján készített Paillasse
termékcsalád teljes palettájának gyártását végzi. A Paillasse választékot jelenleg fehér, barna, rusztikus, olívás, mexikói,
hagymás ízben, és 3 féle méretben kínálják (100gr, 150gr, 300gr). A Paillasse különleges aromáját és ízvilágát a hosszú
érési folyamatnak köszönheti. A termék természetes alapanyagokból készül, ízfokozót és egyéb mesterséges adalékot
nem tartalmaz.
A telephely fejlesztési pályázat keretében 79.180.857 Ft összköltséggel, 39.590.000 Ft támogatással épült meg a
Kétegyházi péküzem. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

31 év! Egy generáció nőtt
fel, mióta első alkalommal rendezték meg Kétegyházán azt a művészeti
alkotókört, amely mára
keresett és szeretett rendezvénnyé nőtte ki magát.
Minden év nyarán festők,
tűzzománc készítők, grafikusok és más nagyszerű
művészek adnak egymásnak randevút a Szakiskola
parkjában. Az Iskola vezetése évek óta varázslatos
helyet biztosít számukra,
olyan környezetet teremtve,
amely a művészek számára
elősegíti az elcsendesedést,
ihletet nyújt, belső békét teremt az alkotáshoz.
A tábor „szabadiskola” jellegű, tehát nincs konkrét
vagy elvárt művészeti irányzat, az alkotókat a jelen lévő
művésztanárok – Deli Zoltánné Szabó Éva, Miklós
János, Ungvári Mihály, Kett
Groza János, utóbbi egészen 1992. óta - igyekeznek
segíteni, koordinálni.
Az Alkotó Tábor házigaz6. oldal

dája, fő rendezője és motorja Hargittainé Megyeri
Valéria a Békés Megyei
Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület titkára.
A rendezvény megszervezéséhez, elindításához, működtetéséhez és a szükséges
alapanyagok beszerzéséhez
a településen élő - névtelenséget kérő - támogatók,
a hazai művészek jelképes
hozzájárulása és különböző
idegen források nyújtanak
segítséget.
A résztvevők legnagyobb
része személyre szóló
meghívásra érkezik, de fo-

gadnak a szárnyaikat még
éppen csak próbálgató tehetségeket is. Az alkotók
bizonyos alapképzettséggel
rendelkeznek, így a nyíregyházi, szegedi, kolozsvári,
temesvári, aradi, belényesi,
nagyváradi iskolák, főiskolák, művészeti iskolák is
elküldik településünkre kiválóságaikat.
A tábor két hétig tart, kiállítással zárul, melyen a
felajánlott és zsűrizett alkotásokat tekinthetik meg az
érdeklődők.
A júniusi záró rendezvényen különleges esztétikai

és vizuális élményt nyújtott dr. Kenyeresné Zagyva
Ágnes művésztanár festmény válogatása, melynek
különleges látás- és ábrá-

zolásmódja izgalmas belső
húrokat pendített meg a
szemlélőben.
Emellett bámulatos tűzzománc és grafikai művek
születtek, mindegyikük egyegy bizonyítéka és dicsérete
alkotója tudásának.
Az alkotótábor a 2012. évben is várni fogja mindazokat, akik vágyat éreznek a
szépség és újszerűség, alkotó és alkotás, elcsendesedés
és közös munka harmóniája, öröme iránt. (J.)

Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

Első Magyar Pékpont-rendszer Kereskedelmi és Élelmiszeripari Kft.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 28.
E-mail: pekpont@pekpont.hu
www.pekpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Tető alá hoztuk!

Nagy kő esett le szívünkről, amikor megcsörrent a telefon és a Márki Sándor Általános Iskola tetőszerkezetét építő
vállalkozó egy rövid mondattal folytatta a szokásos bemutatkozást:
„Polgármester Asszony! Készen vagyunk!”
Mennyi munka, tervezés, vita, forráskeresés, szerződéskötés előzte meg ezt a néhány szót, de végül kimondatott, és mi
jólesően hallgattuk.
Új tető került az iskolára, szebb, európaibb modernebb lett!
Köszönjük a képviselő-testület egyhangú támogatását!
Kalcsó Istvánné polgármester
Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

7. oldal

8. oldal

Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

Megújulás előtt a „SZAKI”

Kipecázzuk a Lukácsot!

A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ 345 millió forintos támogatást nyert az Európai
Unió kohéziós alapjából.

A képviselő-testület az elmúlt időszakban jelentős
erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy településünkön minden olyan zöldövezetet kihasználjon és
parkká, játszótérré alakítson, amely alkalmas lehet
arra, hogy az Önök, kedves kétegyházi Lakosok kényelmét szolgálja.

A fejlesztés az energiafelhasználás racionalizálására irányul, megvalósulásával kicserélik a kazánokat, fűtési rendszereket, de elvégzik a nyílászárók cseréjét és a külső hőszigetelés is elkészül majd.
A korszerűsítést követően a jelenlegi 66,5 millió forintos
fűtési költség – várhatóan – 23 millió forintra mérséklődik, mellyel így 8000 GJ/év energia takarítható meg.
A beruházásról információ a www.vm-euenergetika.hu
weboldalon, valamint Dely Attila projektmenedzsernél
szerezhető.
A beruházáshoz gratulálunk,
munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Kalcsó Istvánné polgármester

Célba értek!

A soron következő lépés a Lukács-tó és környezetének
rendbetétele, melyhez a képviselők és az Úttörő Horgászegyesület együttműködési megállapodást fog kötni. A döntési javaslat szerint nehézgépekkel kialakítjuk
a tó környezetét, engedélyt kérünk és vélhetően kapunk
horgásztóként való működtetésére, majd használati szerződést kötünk az Egyesülettel, mely civil szervezet – saját
költségvetése terhére - vállalja az üzemeltetést, működtetést.
Kezdeményezésükhöz sok sikert kívánunk!
Kalcsó Istvánné polgármester

Besztercén jártunk
Kalcsó Istvánné polgármester vezetésével, prof. dr.
Cosma Dorel, a besztercei Kulturális Központ Igazgatójának meghívására delegáció utazott a romániai
Besztercére.

A Pogácsa Napokon bemutatkozó íjászok újra sikerrel röpítették ki nyilaikat. 2011. szeptember 24. napján a Biharia
Nemzetközi Hagyományőrző Íjász versenyen Sipos Gréta
I., Dézsi Dorina és Lovász Patrik II. helyezést ért el.
Kiválóan szerepeltek még Bandula Balázs és Kornél, Dézsi Dávid, Kis Péter és Szabó Tamás, akik távlövészetben
jeleskedtek, valamint Lovász Levente, Mózes Márton és
Lovász György.
Sikereikhez szívből gratulálunk!
Kalcsó Istvánné polgármester
8. oldal

A meghívás egy két napos rendezvényre vonatkozott, melyen olyan neves tánccsoportok léptek fel, amelyek nemzetközi hírnevet szereztek szerte a világban.
Vendéglátóink gondoskodtak kényelmünkről, mindent
megtettek annak érdekében, hogy átélhessük azt a semmihez nem hasonlítható élményt, amelyet egy művészeti
fesztivál nyújthat az erre fogékony hallgatóságnak. (J.)
Kiadja:
Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala.
Szerkesztés, grafika, nyomdai előkészítés: Rakusz János.
Email: ujsag@ketegyhaza.hu
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