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Ta r t a l o m b ó l . . .

Inétézményi hírek,
események
Karácsonyra várva
Márton-napi felvonulás
2. OLDAL

Konzuli látogatás
Bemutatkozó látogatásra érkezett településünkre Călin
Cămărăşan, Románia Magyarországi Főkonzulja.
5. OLDAL

Víz, víz, tiszta víz!
A megvalósítás fázisába lépett
a Kétegyháza arculatát, ingatlanainak értékét, lakosainak
kényelmét javító - KEOP1.2.0/B10-2010-0018. kódszámú - szennyvízberuházás.
6. OLDAL

Töltjük a kolbász!
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének
Kétegyházi Helyi Szervezete
ebben az évben is részt vett
a hagyományőrző Békéscsabai kolbászkészítő verseny
Nyugdíjas Világnap alkalmából, október 28-án, a nyugdíjasok részére rendezett versenyén.
6. OLDAL

MCDXII
Ez a néhány „betű” hajdanán
szám volt. Ma úgy ejtenénk,
egyszerűen, hogy az 1412. év.
8. OLDAL

Kedves Kétegyházi Lakosok!
Könnyezve érkezett a tél! Könnyeket
csalt szemünkbe a csikorgó reggeleken, zúzmarával díszítette fáinkat,
bokrainkat, csillogó szivárványt varázsolt oda, ahol a nap átsütött a fagyott vízcseppeken. Hozott meleget,
hozott borongós ködöt és kiontotta
terhét a régen várt esőfelhőkkel,
melyeket a déli szél hozott a hátán.
Örülhetnek a gazdák, gyökeret verhet a vetés és gazdag aratást ígér a
jövő esztendőre.
Sok minden történt, mióta utoljára kopogtattunk ajtajukon. Vidám és szomorú események, találkozók, ünnepségek,
rendezvények tették izgalmassá településünk életét.
Karácsonyi számunkban hírt adunk
ezekről, tájékoztatjuk Önöket mindarról, ami szerény újságunk lapjaira ráfér.
Tájékoztatjuk Önöket, hírt adunk, tes�szük ezt azért, hogy minden döntésünkről értesüljenek, érezzék, hogy Önökért,
Kétegyházáért dolgozunk.
A karácsony közeledtével megtölti szívünket a szeretet és valamiféle meleg-
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ség, amelyet a vallásos emberek Léleknek hívnak. Hiszünk, bízunk valamiben,
talán sorsunk, szeretteink sorsának
jobbra fordulásában, a rossz és a bántás elmúlásában, valamiféle igazságban,
ebben a nagy igazságtalan világban vagy
csak abban, hogy mostmár’ minden jó
lesz és jól is marad!
Hassa, szője át ez a meleg érzés azt a kis
karácsonyi ünnepséget is, melyet december 16-án délután 17 órai kezdettel
szervezünk a művelődési házban az
Önök, szeretett és oltalmazott gyermekeik, kedves családjaik számára. Jöjjenek
el, a „MINDENKI KARÁCSONYÁRA”, ünnepeljenek velünk, melengesse
lelküket szeretet, türelem, békesség és
megbecsülés.
Kétegyháza Nagyközség
Képviselő-testülete nevében békés
és nagyon boldog Karácsonyt
és türelemmel, sikerekkel teli
Újesztendőt kívánok Önöknek!

Kalcsó Istvánné
polgármester
1. oldal
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Márton-napi felvonulás

Intézményi hírek, események
Karácsonyra várva
Rendhagyó fizikaóra
November 28. napján,
Advent első vasárnapját
követő hétfőn a Márki
Sándor Általános Iskolában kezdetét vette a
három hetet meghaladó
projekt.
A tanulók tanév elején három megadott témából
maguk választhatták ki a
projekt témáját, választásuk az Advent ünnepkörére
esett. 28-án reggel minden
korosztály minden tanulója programfüzetet kapott,
hogy tájékozódhasson a
három hét eseményeiről. A
projektet megelőző héten
versenyeket
(rajzverseny,
vers-és prózamondó-, vala-

mint daléneklő verseny, népek karácsonya vetélkedő,
osztálydekorációs verseny,
meseíró verseny stb.) hirdettünk meg, melyekre előzetesen készülhettek a tanulók
és az osztályok. Szórakoztató, fejlesztő foglalkozásokat
is terveztünk a három hétre:
csuhébáb (angyalka) készítése, karácsonyfa állítása,
díszítése, Mikulás-sportvetélkedő, kézműves játszóház, filmvetítés, Luca-búza
készítése, családi vetélkedő
stb.December 3-án több
tanulónk is elutazott a Mikulás-vonattal Budapestre,
a Fővárosi Nagycirkuszba.
December 5-én focistáink
2. oldal

(fiúk és lányok) képviselték
iskolánkat az eleki Mikuláskupán.
Az ünnepi hangulat megteremtése kedvéért minden
hétfőn reggel 7.45-kor ös�szegyűltünk az aulában,
meggyújtottunk egy újabb
gyertyát az adventi koszorún, és elénekeltünk egy
karácsonyi dalt. Az iskolarádióban első héten az Adventről, második héten a
Mikulás-napi, harmadik héten a Luca-napi, karácsonyi
népszokásokról hallhattak a
tanulók. A hallottak alapján
totót tölthettek ki, és végül
értékeltük az osztályok teljesítményét.
Projektzáró rendezvényün-

ket december 17. napján,
szombaton tartjuk az iskolában, melyre 9 órától minden
érdeklődőt nagy szeretettel
várunk.
A rendezvény programja:
8.00-tól Karácsonyi játékbörze tanulóink számára,
9.00-tól Karácsonyi teaház
(rövid műsorral) az ebédlőben, 10.00-tól karácsonyi
vásár, ahol tanulóink által
készített és a szülők által felajánlott karácsonyi díszekből válogathatnak a tanulók
és vendégeink.
Jöjjenek, ünnepeljenek
velünk és gyermekeikkel!
Mokán Jánosné igazgató

A Márki Sándor Általános Iskola szervezésében,
november 10. napján a budapesti MAVIR Zrt. munkatársai rendhagyó, interaktív fizikaórát tartottak a
villamosenergia-ellátás és
a madárvédelem témakörében, 5 tanulói csoport
számára.
Intézményünk
meghívta
erre az alkalomra a helyi Román Nemzetiségi Általános
Iskola 7. 8. osztályos diákjait, a lőkösházi Általános
Iskola 7. 8. osztályát, a helyi

Harruckern János Közoktatási Intézmény tanulóit,
de - kérésükre - iskolánk
4-8. osztályos tanulói is részt
vehettek ezen a különleges
rendezvényen. Az interaktív
feladatokban aktívan résztvevő diákokat vendégeink
bőkezűen jutalmazták, így
– az izgalmas programokra
is tekintettel - különleges
és felejthetetlen élményben
lehetett része diáknak és pedagógusnak egyaránt.
Mokán Jánosné
igazgató

Ültessünk fát gyermekeinknek!
A „Földünkért” mozgalom keretében október 20.
napján - hagyományteremtő szándékkal - faültetést szerveztünk.
A jeles nap délelőttjén, 10
órakor összegyűlt az iskola apraja-nagyja az aulában,
ahol a nap főszereplői, az
1. osztályos kisdiákok, valamint Kis Henrietta 5. osztályos tanulónk rövid műsorral
vezették be a rendezvényt.
Rendezvényünket megtisztelte Csumpilla Csaba képviselő úr, a jó hangulatról
Csumpilla Mihály zenés,
dalos produkciója gondoskodott. Ezúton is köszönjük
közreműködésüket!
A rövid műsor után az udvarra vonultunk, s az első
osztályosok
Csumpilláné
Csáki Beáta osztályfőnök
vezetésével az előre elkészített helyre elültették a kőrisfát. A fa mellett egy oszlopra
erősített réz emléktábla hirdeti, hogy a 2011/2012-es
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November 11. napján, délután 5 órától a Márki Sándor
Általános Iskola szervezésében Márton-napi lampionos felvonulás indult az iskolától a Művelődési Házig.
A sort az iskola egyik Márton
püspöknek öltözött tanulója
vezette lóháton, Őt követték
a diákok, a szülők és a vendégek. A zsúfolásig telt Művelődési Házban a Márki Sándor

Általános Iskola német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai
rövid színdarabot mutattak be
Márton püspök életéről. Kifelé jövet a tanulók által készített
süteménnyel kínáltuk a résztvevőket, amit mindenki megfelezett valakivel, demonstrálva ezzel a Márton püspök által
képviselt felebaráti szeretetet.
Mokán Jánosné
igazgató

Fie ca lumina sfântă a mesei de Crăciun să vă
încălzească sufletul şi să vă umple
casa de bucuria Naşterii Domnului.
Sărbătorile de iarnă să vă aducă toate cele bune!
În numele corpului didactic al şcolii şi al grădiniţei
române Vă doresc tuturor sărbători fericite
şi La Mulţi Ani!
Erica Borbély director

Rezultate obtinute
la limba româna˘
¸
Fiind o şcoală românească, avem posibilitatea să
participăm la diverse programe organizate pentru
elevii şcolilor româneşti
din ţară.

tanév első osztályosai ültették ezt a fát azért, hogy
szebbé, élhetőbbé varázsolják iskolai környezetünket.
A következő tanévben újabb
fát ültetünk az új tanév első
osztályosaival. Így szeretnénk felhívni tanulóink figyelmét arra, hogy még egy
kis gyermek is tehet valamit
Földünk védelmében, ha felelősen, környzettudatosan
gondolkodó felnőttek nevelik, irányítják.
Mokán Jánosné
igazgató

Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

În luna octombrie am luat
parte la concursul de povestire Mihai Purdi din Otlaca
Pustă. La acest concurs elevii noştri au participat cu
mare succes: László Szabó Kókai a obţinut locul
I. Andrea Olteanu locul
IV.
Grupul de dansuri populare
al şcolii, împreună cu corul
de fete şi corul de fluiere
au evoluat pe scenă liceului
Nicolae Bălcescu din Giula
la „Festivalul Periniţa” cu
dansuri şi cântece populare
din Chitighaz.
La concursul de recitare a
poeziilor Lucian Magdu din

Bătania elevii au obţinut rezultate frumoase: László
Szabó Kókai a obţinut
menţiune, iar Maria Olteanu a obţinut locul II.
Fotbaliştii şcolii s-au calificat pe locul III. la Cupa
Tanasi din Pocei.
La sfârşitul lunii octombrie
pentru clasele 1-4. am organizat un concurs de jocuri
lingvistice în limba română.
Au participat 5 echipe. Următorii copii az obţinut
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Emese Ficsor menţiune.
Săptămânalul românilor din
Ungaria, Foaia românească
în anul acesta a împlinit 60
de ani de la înfiinţare. Cu
această ocazie redacţia a organizat un concurs pentru
elevii şcolilor româneşti la
care elevii noştri s-au prezentat cu compuneri foarte
frumoase cu titlul „Foaia românească în familia
locul I. Liliana Dániel, noatră”. Munca lor a fost
Réka Laurentzi, Vaness- răsplătită: Vanesa Olar a
za Nagy, Levente Krisán, obţinut locul I. , iar Nora
Petra Kerepesi. Am pri- Laurinyecz şi Betti Famit sprijin financiar de la ragó s-au clasa pe locul
Autoguvernarea pe Ţară III.
a Românilor din Ungaria. În categoriile de desen
Şcoala din Micherechi or- Beata Adamik şi Victoria
ganizează în fiecare an con- Liszkai au obţinut locul
cursul de ortografie pe ţară I.
la care elevele noastre au
obţinut locuri fruntaşe: An- Îi felicităm şi pe această cale!
drea Olteanu locul III.,
Maria Olteanu locul III.,
Erika Borbély director
3. oldal
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Új nyelvi terem került kialakításra a Román Iskolában
Szeptember
hónapban
eredményes papírgyűjtést szerveztünk, melynek
eredményeképpen végre
lehetőségünk nyílt arra,
hogy az elmúlt tanévben
felújított épületszárnyban
kialakítsunk egy termet,
ahol a román és az idegen
nyelvek oktatása történhet.
A

térképek,

applikációk,

fotók, technikai eszközök
vonzóvá, élményszerűvé teszik gyermekeink számára a
nyelvtanulást.
A terem kialakításához a
papírgyűjtésből befolyt ös�szegen felül támogatást kaptunk a helyi román kisebbségi önkormányzattól, melyért
ez úton is köszönetet mondunk.
Borbély Erika igazgató

Folytatódik a kompetencia alapú oktatás
Egészségünk és környezetünk védelmét nagyon
fontosnak tartjuk ezért
ebben az évben a román
iskolában az egészséges
életmód jegyében szerveztük meg a TÁMOP
3.1.4. című pályázat keretén belül a 3 hetet meghaladó projektet a felső
tagozatban.
A gyerekek előadásokat hallgathattak meg a fogápolásról, egészséges életmódról,
szenvedélybetegségekről, az
egészséges táplálkozásról.
Projekteket, bemutatókat
tartottak,
sportversenyen
vettek részt. Kerékpártúrát
szerveztünk a Szabadkígyósi
Tájvédelmi Körzetbe, ahol
egy szakavatott idegenvezető segítségével megismer-

Nyeregbe
pattantunk
Településünk két körzeti megbízott, „iskolarendőr” munkatársa
– Árgyelán Demeter és
Szelezsán György – játékos közúti ellenőrzést
4. oldal

Az alsó tagozat három hetet meghaladó projektje a
karácsonyvárás
jegyében

telik. A projekt programja
a gyerekek ötletei alapján
állt össze így többek között
a programban szerepel a
Mikulás várás, karácsonyi
versíró verseny, rajzverseny,
filmvetítés, közös kreatív
foglalkozás a szülőkkel. A
projektet karácsonyi vásárral fogjuk zárni,ahol a gyerekek, pedagógusok és szülők által készített kézműves

tartott a Polgármesteri
Hivatal előtti téren. Az
ellenőrzés célja az egyre
rövidebbé váló nappalok
miatti kerékpár-világítás megfelelőségének
igazolása. A vállalkozó
kedvű bringások bringáján – amennyiben az
megfelelt az előírások-

nak – igazoló matricát
helyeztek el.
A kezdeményezésen – a
rossz idő ellenére is megjelent több képviselő,
Kalcsó Istvánné polgármester, mintegy félszáz
gyermek és felnőtt, valamint az általános iskolák
alsó tagozatos tanulói.

kedtünk a környék növényés állatvilágával. Egynapos
túrát szerveztünk a romániai
Biharfüredre. A csodás őszi
táj, a gyönyörű cseppkövek
látványa felejthetetlen élmény volt minden résztvevő
számára.

termékek mellett,egy kis
karácsonyi kötet is elkészült
több példányban a gyerekek
rajzaiból,verseiből. A kötet
összeállításában segítségünkre volt Csonkáné Potocska
Judit volt könyvtárvezető is.
Felső tagozaton egy 2012-es
naptárt készítettük el, melyen a mindennapi iskolai
életünk pillanatképei láthatók.
Lassan közeledik az első
félév vége, reméljük, hogy
a félévi eredmények is a hatékony munkát fogják tükrözni. Ezúton is köszönöm
minden kedves kollegámnak
és tanítványunknak a tanév
során végzett kiemelkedő
munkát.
Borbély Erika
igazgató
A rend őrei felhívták figyelmünket a szürkület
utáni megfelelő kivilágítás
fontosságára, a kerékpár
megfelelő felszerelésére
és a körültekintő, balesetmegelőző közlekedésre.
Köszönet illeti Őket munkájukért és szorgalmukért.
(J.)
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Konzuli látogatás Kétegyházán
Bemutatkozó látogatásra
érkezett településünkre
Călin Cămărăşan, Románia Magyarországi Főkonzulja.

vételéért, a településen élő
románság érdekében végzett munkájáért.

Ezt az elismerést erősítette meg Alexandru Victor
Kalcsó Istvánné polgár- Micula, Románia Mamester fogadta a magas gyarországi Nagykövete,
rangú vendéget, tájékoz- aki levelében így fogalmatatta Kétegyháza kisebbsé- zott:
gi politikájáról, a település
nemzetiségi hagyományai„Tisztelt Polgármester
ról és felvázolta a követkeAsszony!
ző esztendőkre vonatkozó elképzeléseit. A konzul
„Szeretném megköszönni a leörömét fejezte ki a település
hetőséget, hogy találkozhattam
első számú vezetőjének baÖnnel a hivatalában, 2011.
rátságos és támogató hang-

november 13-án, valamint fogom az együttműködésünk
azért a nyitott hozzáállásért, további fejlődését.
amelyet a kétegyházi román
közösség irányában kinyilvá- Megkülönböztetett tisztelettel,
nít. [...]
Victor Micula
Biztosíthatom, hogy támogatni
Nagykövet”

Nehéz idők jönnek!
A képviselő-testület
novemberi ülésén tárgyalta az önkormányzat költségvetésének
végrehajtásáról szóló
beszámolót. Az egyes
feladatokra
jóváhagyott összegek megfelelően lettek
felhasználva, azonban az adóbevételek, belvízkölcsönök visszafizetéséből várt, illetve a már kifizetett,
de az egyes pályázatokból településünknek visszajáró összegek késedelmes utalása nem teremtenek
könnyű helyzetet az esztendő végére.
„A 2012. évben mindent meg kell tenni a kintlévőségek behajtása érdekében, a célra minden törvényes eszközt
maradéktalanul ki kell használni!” –
hangzott el az ülésen.
Az Országgyűlés előtt fekvő törvénytervezetek az öngondoskodás elvét
hangoztatják, azaz egyre nagyobb
súlyt kívánnak fektetni a helyi bevételekre, bérleti díjakra, adókra, az állam
lényegében kivonul a teljes finanszírozásból.
Kétegyházán sajnos az iparűzési adó
szinte minimális, így egyetlen megoldás
van, a kommunális adó emelése. Ez -

tekintettel egyrészt arra,
hogy az állami támogatások folyamatosan
csökkennek, másrészt
az intézményeinket, iskoláinkat szeretnénk a
már megszokott, magas
színvonalon működtetni -, 2012. január 1. napjától 5.500.- Ft/ingatlan lesz.
Közüzemi díjak
Az egyes közüzemi szolgáltatók elkészítették díjjavaslataikat elfogadásra.
Az egyes díjtételek tárgyalása során a
képviselő-testület minden olyan szempontot figyelembe vett, amelyek a lakossági terheket csökkenthetnék, de
a szolgáltatások díjait – az amúgy is
szűkös adóbevételek terhére – teljes
egészében átvállalni nem tudja.
Az egyes díjak így az alábbiak szerint
alakulnak:
Lakossági vízdíj:
183,5 Ft/m3
Lakossági szennyvízdíj: 413,0 Ft/m3
Szippantás díja:
937,35 Ft/m3
Szilárdhulladék
elszállításának díja:
214,9 Ft + ÁFA/ürítés
A rendelkezés 2012. január 1. napjától
érvényes. (J.)
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Pályázunk,
pályázgatunk
„Nincs megállás!”- mondta kérdésemre egyik munkatársunk,
Nagy Éva, aki elsőként érkezik a
munkahelyére és szorgalommal,
igyekezettel végzi, sokszor hálás
vagy éppen hálátlan feladatát.
Hálás, ha sikerül, hálátlan, ha nem
vagy nem úgy, ahogyan elképzeltük.
Ennek ellenére minden nap újra és
újra nekikezd a fejlesztések, felújítások, beruházások ellenértékét adó
pályázatok megírásának, elvégzi a
település Polgármestere irányításával
mindazt, amit meg kell, meg lehet
tenni a siker érdekében.
A Gyűjtemények Háza és a 2012. évi
Pogácsafesztivál az a két legújabb ötlet, amely a keze alól kikerült, előbbi
több mint 12 millió forint értékben,
míg utóbbira 2 millió forintot terveztünk.
Sikeres bírálatot kívánunk
a munkához! (J.)
5. oldal

6. oldal
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Bemutatjuk a MAVIR Zrt-t!

Víz, víz, tiszta víz!

A megvalósítás fázisába lépett a Kétegyháza arculatát, ingatlanainak értékét, lakosainak kényelmét javító KEOP-1.2.0/B10-2010-0018. kódszámú - szennyvízberuházás.
A megvalósítás fázisába
lépett a Kétegyháza arculatát, ingatlanainak értékét, lakosainak kényelmét javító - KEOP-1.2.0/
B10-2010-0018. kódszámú
- szennyvízberuházás. A
közbeszerzési eljárás eredményeképpen a békéscsabai székhelyű Bólem Kft.
fogja a kivitelezést végezni.
A kft. a munka elvégzéséhez jelentős eszközparkkal vonul fel, amelyhez
biztonságos és megfelelő
infrastruktúrával rendelkező terület szükségeltetik.

A Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesületének Kétegyházi Helyi
Szervezete ebben az évben is részt vett a hagyományőrző Békéscsabai
kolbászkészítő verseny
Nyugdíjas Világnap alkalmából, október 28-án,
a nyugdíjasok részére
rendezett versenyén.
Csapatunk már negyedik
alkalommal mérte össze
tudását az induló harminc
„ellenféllel”. 5 fős, nehezen összeállt csapattal in6. oldal

A képviselő-testület e célt
is szem előtt tartva, visszavásárolta a volt költségvetési üzem területét, majd
bérbe adja a kft-nek.
A munkálatok 2012. év
elején kezdődnek és az
időjárás függvényében zajlanak, de az átadást még az
év végéig szeretnénk lebonyolítani. A földmunkák
ütemezéséről tavaszi számunkban fogunk hírt adni
annak érdekében, hogy
mindenki kellően felkészülhessen, bár az üzletek
feltöltése és a gépjárművek

bejárása mindenkor zavartalanul biztosított lesz.
Ez szerződéses feltétel és
betartását szigorúan ellenőrizni fogjuk.
A lakossági észrevételek
kezelésére egy „zöld számot” telepítettünk a Polgármesteri Hivatalba, ahol
Önök, kedves ingatlantulajdonosok elmondhatják
kéréseiket,
panaszaikat,
illetve tájékoztatást kérhetnek. A hívható szám: 0680-922-039.
Kalcsó Istvánné
polgármester

arányosan szétosztottuk.
Receptünk családi hagyományra épül, házi paprikából – édes és erős és jó
színező jellegű legyen – sóból, színes őrölt és egész
köményből, fokhagymából
tevődik össze. A kolbász
állaga, íze a fűszerek mértékétől függ. A részletes
összetétel e sorok írójának
titka, de ez a fel nem lebbentett titok az, amely végül meghozta a várva-várt
eredményt és a fő díjakat.
Ahogy az elmúlt években,
a jövő esztendőben is elin-

A Társaság – melyet a
villamosenergia-kereskedelem liberalizációjára
történő felkészülés részeként a Magyar Villamos
Művek Rt. (MVM Rt.)
2000. október 19-én hozott létre - és elődje 1949
novembere óta látta, látja
el hazánkban a rendszerirányítás műszaki feladatait. Tevékenységi köre
2006. január 1-jétől kibővült, mivel az Országos
Villamos-távvezeték Rt.
(OVIT Rt.), valamint az
MVM Rt. Hálózati Igazgatósága is átkerült a vállalathoz.
A Társaság – amellett, hogy
- gondoskodik a magyar
villamosenergia-rendszer
megbízható, hatékony és
biztonságos irányításáról, a
szükséges tartalékokról az
erőművekben és a hálózaton,
- felügyeli és gyarapítja a
hálózati vagyont, elvégzi a
megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújítá-

sokat, karbantartásokat és
fejlesztéseket,
- biztosítja a villamosenergia-piac zavartalan működését, további bővítését, az
egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára,
- összegzi a villamosenergia-ellátás szereplőitől kapott adatokat,
- tájékoztatja a piac szereplőit, hogy ne köttessenek
megvalósíthatatlan szerződések,
- összehangolja a magyar
villamosenergia-rendszer
működését a szomszédos
hálózatokkal,
- koordinálja a nemzetközi
szakmai együttműködéseket,
- a jövőbe tekintve elkészíti
a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére – talán
meglepő és első pillantásra
a profiljába nem illő - fontos madárvédelmi tevékenységet is végez.
A Társaság 2010-ben több
mint 100 millió forintot
fordított környezetvéde-

Nem mindennapi!

Töltjük a kolbászt!
dultunk, de a kitartás és a
jó kolbász ízét adó recept
meghozta a maga összetartó eredményét.
Ami kifőztünk, meg is főztük! Különdíjat - 350 darab!
tojást – és két első díjat söpörhettünk be munkánkért,
így egy 20.000 Ft-os vásárlási utalvánnyal, valamint
egy, a Budapest Aquaparkba
szóló, nyolc személyes wellness fürdő belépő jeggyel
lettünk gazdagabbak.
Az elkészített „remekművet” a 10 kg kolbászt és a
díjakat a csapat tagjai között

7. oldal
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dulunk a versenyen, népszerűsítve
Szervezetünk
tevékenységét, segítséget
nyújtva és kérve a rászoruló
sortársainknak. Segítséget
nyújtva és kérve így Grósz
Dominiknak, akinek a tervezett nagyműtéti beavatkozása jelentős összegeket
emészt fel. Támogatáskérésünkkel igyekszünk elősegíteni mielőbbi gyógyulását,
amit szívből kívánunk neki
valamennyi szervezeti tag
nevében.
Számfira László
szervezetvezető
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Nem mindennapi kulturális
élményben lehetett része
azoknak az érdeklődőknek,
akik elfogadták Kalcsó Istvánné polgármester meghívását november 19-ére,
a Táncsics Mihály Művelődési Ház kistermébe. Ezen
az estén lépett fel a besztercei székhelyű Orchestra
Centrului
zenekar,
Marioara SIGHEARTAU,
és Petre PETRUSE szólisták közreműködése mellett.
A lendületes zenei élmény
mellett irodalmi csemegét
is kínált az est házigazdája,
a Spanyolországban élő román költő Florin BOJOR

és Neagoş COSMIN irodalmár.
Az előadást és felolvasást
könnyed beszélgetéssel zártuk, majd Kalcsó Istvánné
polgármester a település
600 éves fennállása keretében, 2012. évben rendezendő programsorozatra
invitálta a művészeket, irodalmárokat. (J.)
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lemre, ezen belül pedig 12
millió forintot közvetlenül madárvédelemre.
A kerecsensólyom, ez a
fokozottan védett, példányonként egymillió forint
eszmei értékű madárfaj
előszeretettel foglalja el a
magyar
villamosenergiarendszer
nagyfeszültségű távvezetéki oszlopain
35-40 méter magasságban
részükre elhelyezett műfészkeket. A szakemberek
a nagyfeszültségű távvezeték kikapcsolása nélkül,
különleges védőruhában
végzik el a ritka madárfaj fiókáinak megjelölését, ezzel
biztosítva a későbbi megfigyelésüket. A kerecsensólymok kedvelik ezeket a
helyeket, hiszen a sík terület, ahol ezek az oszlopok
állnak, ideális körülményeket nyújtanak vadászterületük megfigyelésére, és
nem kell félniük azoktól a
ragadozóktól sem, amelyek
a fákon egyébként becser-

készhetnék fiókáikat. Azáltal, hogy ezek a madarak
elfogadják a nekik felkínált
mesterséges fészkelési lehetőséget, a szakemberek
számára lehetővé teszik azt
is, hogy tanulmányozzák
életüket, szokásaikat.
A MAVIR és a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2009ben írt alá egy az MME
Kerecsensólyom-védelmi
Programjának hosszú távú
támogatásáról szóló szerződést. Az együttműködés
keretében a Társaság 9 millió forinttal támogat egy
olyan programot, amelynek keretében az Egyesület
szakértői költésbiológiai és
etológiai megfigyeléseket
végeznek a nagyfeszültségű
oszlopokon költő kerecsensólymok élőhelyén.
Munkájukhoz további sok
sikert kívánunk, ez úton is
köszönjük az évek óta, településünknek nyújtott támogatást. (J.)

Egyedül nem megy!
A településen elindított
szennyvízberuházáshoz
szükséges önerő részben
a lakossági hozzájárulásokból tevődik össze,
azonban sajnos sok ingatlantulajdonos
nem
vagy nem rendszeresen
fizeti meg a havi 2.000.Ft-ot el nem érő összeget.

ténni, letiltások, bankszámla inkasszók formájában.
Ezt elkerülendő a település
polgármestereként kérem,
ne engedjék, hogy eljárás
alá vonja Önöket az adóhatóság, lehetőségeikhez képest fizessék meg a díjakat,
figyelemmel arra, hogy ez a
beruházás az Önök ingatlanának értékét emeli meg
és nem a befizetett önerő
Tekintettel arra, hogy nem mértékével.
fizetés esetén a hiányzó ös�Egyedül nem megy,
szeget a teljes lakosságnak
kell majd megelőlegeznie, Önök is kellenek hozzá!
a kintlévőségek behajtása
Kalcsó Istvánné
január hónapban közadók
polgármester
módjára fog majd megtör7. oldal
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MCDXII
Ez a néhány „betű” hajdanán szám volt. Ma úgy ejtenénk, egyszerűen, hogy az
1412. év.
Miért érdekes ez az évszám?
Nos, ez volt az az év, amikor
Kétegyházát, mint lakott települést első alkalommal említik
meg írásos formában. Ennek
a jövő esztendőben lesz éppen
600 éve!
Minden polgármester, minden
Lakos életében csak egyszer
adatik meg, hogy települése
100. évfordulóját ünnepelhesse, emlékezhessen elei fennmaradásért vívott harcaira,
hagyományaira, ősei életére,
leporolhassa féltve őrzött emléktárgyait és elmerenghessen
azon, hogy vajon 100 év múlva
Őrá fognak-e emlékezni, és ha
igen, hogyan, mi módon.
Kétegyháza mindig is nevezetes
volt arról, hogy őrzi hagyományait, együtt tud élni a régmúlttal, gazdagabb, egészebb életminőséget tud teremteni Lakosai
számára ezáltal. Az a közösség,
amely saját múltját nem tiszteli, azt megtagadja, szegényebbé
válik, és végül eltűnik, hiszen
éppen az alap hiányzik a fennmaradásához.
A képviselő-testület néhány
nappal ezelőtt egyhangú igen
szavazattal támogatta egy olyan
rendezvénysorozat elindítását,
amely 2012. évben, a 600. éves
évforduló méltó megünneplését tűzte ki célul.
A szervező munka januárban
kezdődik és minden kedves
kétegyházi Lakos, civil szervezet együttműködésére, segítségére számítunk.
Kalcsó Istvánné
polgármester
8. oldal

Dolgozzunk együtt!
Ez év tavaszán a képviselők megtárgyalták azt a polgármesteri tájékoztatót, mely a település közfoglalkoztatási helyzetét vázolta fel.
Köztudomású, hogy a korábbi, számunkra nagyon kedvező finanszírozás megszűnt, így új formákat kellett
keresni a munkanélküliek illő keresethez segítésére.
Hosszú előkészítő munka, késő estébe
nyúló tárgyalások előzték meg azt a pályázatot, melyet Kalcsó Istvánné polgármester irányításával egy 5 főből álló

kis csoport készített el 131 fő! foglalkoztatására, 2012. évben. A teljes program
82 millió! forintba kerül, és nem igényel semmilyen hozzájárulást a település részéről. A tervek szerint erődtelepítést, konyhakerti, mezőgazdasági jellegű
munkát fognak végezni a dolgozók, de
jut majd lehetőség a település közterületeinek további szépítésére, csinosítására is.
Sikeres megvalósítás esetén ez lesz az
elmúlt évek legnagyobb közmunka projektje, amely Kétegyháza Lakosainak javát, boldogulását szolgálja. (J.)

Vezetőváltás a Gondozási Központ élén
A képviselő-testület az elmúlt esztendőben döntött arról, hogy a Gondozási Központ által ellátandó feladatokat
– néhány kivétellel – átadja a Gyulai
Kistérségnek.
Az új tagintézmény élére Dila Istvánné

„Nusi”-t nevezte ki az intézmény vezetője
Szilágyiné Tóth Erzsébet.
Dila Istvánné néhány nappal ezelőtt kérte
felmentését, így a megüresedett vezetői
álláshelyre pályázat kerül kiírásra. A pályázat megtalálható a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján. (J.)

Anyakönyvi hírek
Állampolgársági eskü

Ebben az esztendőben
településünkön is nagyon sokan éltek a jogszabály adta lehetőséggel
és benyújtották a magyar
állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmüket.

A kérelmezők többségében Románia területéről érkeztek, a testvértelepüléseinkről és Erdélyből.
Legutóbb Borzási Csaba baptista lelkész
Minden település életében
kiemelkedő esemény, amikor két ember összeköti
életét és együtt, egymás kezét fogva mennek tovább
az immár közösen választott úton.
Kétegyházán ebben az évben 17 pár fogadott egy-

és családja tette le Kalcsó
Istvánné
polgármester
előtt az esküt.
Ebben az esztendőben 28
kérelem érkezett, esküt
eddig 17-en tettek Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának dísztermében és vehették át az erről
szóló díszoklevelet a Magyar Köztársaság
polgárává válva ez által.
Ebből az alkalomból ismételte gratulálunk
és sok örömet, boldogságot kívánunk. (J.)

másnak örök hűséget és
24 gyermek mosolygott rá
erre a néha igen csak mosolytalan, zavaros világra.
Kívánunk minden - fiatal
és már nem annyira fiatal házaspárnak megértést, türelmet, békességet új, közös életükhöz, a babáknak

pedig azt, hogy érjék el vágyaikat, valósítsák meg álmaikat, legyenek hasznára
szeretteiknek, családjaiknak szűkebb és tágabb hazájuknak, Kétegyházának.
Kalcsó Istvánné
polgármester
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