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Talán gyermekkorunk-
ból még felrémlik egy 
nagy mesemondó alak-
ja, aki furcsa emberek-
ről mesélt, akik különös 
tájakon élnek és igen-
csak különös dolgokat 
műveltek. Bár a történe-
tek néha igencsak mes�-
s�e álltak a hallgatóság 
iga�ságától, de a�ért 
igen tanulságosak vol-
tak. E� a mesemondó 
lovagolt ágyúgolyón, 

saját hajánál fogva ki-
emelte magát – lovával 
együtt – a� ingoványból 
és regélt egy kürtről, 
amelybe belefagytak a 
hangok, majd felolvadva 
egy egés� éjen át gyö-
nyörű melódiákat �eng-
tek.

Nos hát, ha sok év múlva 
mesélünk majd gyermeke-
inknek 2013 tavaszáról, bi-
zony nekünk is ki kell talál-
nunk valamit, másként el 
sem hiszik történetünket. 

A tél már lassan el-
köszönni látszott, 

előbújtak az 
énekesma-

da rak , 

egy-egy reggelen csicser-
gésük, örömteli füttyögé-
sük betöltötte az ottho-
nokat. Kis idő elteltével 
mintha a világ újra meg-
őszült volna. A hangok 
megfagytak, beledermed-
tek a fagyos reggelek zúz-
marájába, eltűntek az ép-
pen csak kinyíló nárciszok 
szirmaiban. Elszendered-
tek, de néha megrázzák 
hangjegy-fejecskéjüket, 
rövid etűdökbe tömörül-
nek, várják, hogy a nagy 
Karmester felemelje pál-
cáját, és egyetlen intésé-
re, hatalmas crescendóval 
rázúdulhassanak a fagyott 
csendre, hirdetve, hogy 
Végre itt a Tavasz!

Szeretett Kétegyházánk is 
lassan ébred téli álmából, 

az elültetett fák még 
várnak, a fűnyíró-

ink türelmetle-
nül dohognak 

a tétlenség-

től, munkatársaink szer-
számokat szorongatva 
húzzák össze magukon a 
munkaruhákat.

Mi kés�en állunk!

Készen állunk, bármit is 
hoz az esztendő, nem ria-
dunk vissza a munkától, a 
feladatoktól, várjuk, hogy 
meglendüljön a Karmes-
teri pálca, felemelkedjen 
a függöny és végre hal-
lathassuk hangunkat, újra 
megmutathassuk tudásun-
kat, elkötelezettségünket 
Önökért, családjainkért, 
gyermekeinkért, kedves 
Kétegyházi Lakosok.

Vidám tavas�t, 
boldogsággal teli évet 

kívánva Önöknek 
ajánlom figyelmükbe 

újságunkat!

Kalcsó Istvánné
polgármester

Felolvad a világ...
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Kérdések és válaszok
Kétegyhá�a Nagykö�ség 
Képviselő-testülete több 
alkalommal ülése�ett 
2013. évben, s�ámos al-
kalommal fontos kérdés-
ben foglalt állást. A leg-
fontosabbakról kérde�tük 
Kalcsó Istvánnét, Kétegy-
há�a Nagykö�ség Polgár-
mesterét.

Döntés s�ületett a s�enny-
ví�rákötések ös�tön�ésé-
ről. Mi ennek a célja?

2013 június 30-ig a kiépített 
csatornahálózatra minden-
kinek rá kell kötnie, csak 
így tudjuk lezárni a Szenny-
vízberuházás II. ütemének 
megvalósítását, ezért segíte-
ni kívánunk a lakosoknak a 
rákötésekben. Az idős, egye-
dül élő vagy egyébként rá-
szorult ingatlantulajdonosok 
kérhetik, hogy az ingatlano-
kon belüli földmunkákat el-
végezzük, sőt nagyon indo-
kolt esetben még a bevezető 
csövet is biztosítani tudjuk 
számukra. 

Hogyan alakult a s�ociális 
tű�ifa program megvalósí-
tása?

Nos, a kedvezőtlen havas, 
csapadékos időjárás majd-
nem meghiúsította a pro-
jektet. Bár a szükséges szer-
ződéseket megkötöttük, a 
szállítójárművek rendelke-
zésre álltak, az erdőkben fel-
halmozott rönkfák kihordá-
sa szinte lehetetlenné vált. A 
nagy teljesítményű járművek 
elsüllyedtek, az erdei utak 
járhatatlanná váltak.
Később a fagyokkal és a 

metsző késő téli szelekkel ja-
vult a helyzet és néhány nap 
alatt megérkezett a teljes 157 
m3-nyi tűzifa. 
A Polgármesteri Hiva-
tal Szociális Csoportja 
Abrudán Andrea csoport-
ve�ető vezetésével vállalta a 
túlmunkát, előkészítették a 
határozatokat, közben köz-
alkalmazott munkatársaink 
felfűrészelték a rönköket, így 
mire az utolsó faforgácsot is 
elszállítottuk, 370 kérelmező 
örülhetett a segítségnek.

A településen nagy gon-
dot oko� a s�eméts�ál-
lítás. Sikerült-e ebben a 
kérdésben előrelépni?

A szemétszállítás az egyik 
legösszetettebb kérdés min-
den településen. Egyrészt 
van egy környezetvédelmi 
érdek, hiszen mindenkinek 
jó, ha a település tiszta és a 
hulladékot elszállítják. Ezért 
kötelező igénybe venni a 
közszolgáltatást.
Másrészt van egy lakossá-
gi érdek, amely arra irányul, 

hogy mindenki csak annyit 
fizessen, amennyi hulladékot 
termel. E kettőt néha nagyon 
nehéz összhangba hozni.
A megállapított díjnak két fő 
eleme van. Az egyik állandó, 
hiszen a járműveknek akkor 
is ki kell jönni, ha egyetlen 
lakosnál van csak kihelyezve 
a gyűjtőedény, ehhez pedig 
jármű, járművezető, egyéb 
technikai dolgozók szüksé-
gesek. A másik rész a hul-
ladék mennyiségétől függ, 
ártalmatlanítást, válogatást 
tartalmaz. 

A képviselő-testület elköte-
lezte magát amellett, hogy 
minden olyan lépést meg-
tesz, amellyel hozzájárulhat 
a szolgáltatás igazságosabbá 
tételéhez. 80 literes ürítési 
mennyiséget, igény szerint 
megvásárolható zsákokat 
kértünk a Szolgáltatótól, net-
tó 178,14 Ft-ra csökkentve 
egyúttal a díjakat is.
Folyamatosan figyelemmel 
kísérjük a szolgáltatás mi-
nőségét és szükség esetén 
azonnal intézkedünk.

Több olvasó kérde�te, 
hogy lehetőség van-e a� 
ebédlő és a tornaterem 
bérlésére sportrende�vé-
nyek, családi alkalmak 
lebonyolítására. Hogyan 
alakul e� a jövőben?
Nos, természetesen mindkét 
épület rendelkezésére áll Két-
egyháza lakosainak. Egyet-
len feltétel van, nevezetesen 
nem akadályozhatja a ren-
dezvény az iskolai munkát. 
Tudunk biztosítani konyhai 
szolgáltatást is, amennyiben 
erre igény van.

A településen járva ta-
pas�talhatjuk, hogy a ke-
mény fagy jelentős káro-
kat oko�ott a� utakban, 
járdákban. Polgármester-
ként mivel tudna minket 
bi�tatni?
Már a ciklusprogramban 
is megfogalmaztuk az utak 
járdák rendben tartására vo-
natkozó ígéretünket. A mun-
kalehetőségek biztosítása 
mellett ez az egyik legfonto-
sabb kérdés, így ezt minden 
évben személyesen felügye-
lem.
A képviselő-testület a talaj-
terhelési díjak terhére zúzott 
követ vásárolt, így elkez-
dődhetett a munka. Minden 
utcát végigjártunk, megha-
tároztuk legproblémásabb 
részeket és folyamatosan 
végezzük az útkarbantartást.
A járdákra vonatkozóan is 
intézkedtem egy felmérés-
ről, és mindent megteszek, 
megteszünk annak érdeké-
ben, hogy a lakosok ingatla-
nai előtt a járdákat pályázati 
lehetőségek kihasználásával   
felújítsuk.

Említette a kö�foglalko�-
tatást. A hírek s�erint a 
korábbinál jóval nagyobb 
programot indítottak el, 
iga� e�?
Olyannyira igaz, hogy erre 
vagyok a legbüszkébb. Majd-
nem 300 millió forintot 
nyertünk el közfoglalkozta-
tásra, 201 főt tudunk foglal-
koztatni egy éven keresztül. 
A dologi kiadásokra 50 mil-
lió forint jutott.
Terveink között szerepel 
a belvíz-veszélyeztetettség 
további csökkentése, mező-
gazdasági termelés 14 hek-
táron  és más értékteremtő 
beruházás.

Volt már ilyen nagymérté-
kű foglalko�tatás a telepü-
lésen?

Soha! Ez olyan, mintha egy 
nagyüzem települt volna 
Kétegyházára. Lényegében 
mindenkinek, aki dolgozni 

akar, tudunk munkát bizto-
sítani.

Voltak gondok a mun-
kamorállal. Mit tes�nek 
annak érdekében, hogy a 
dolgo�ók ne csak „né�e-
lődjenek” a munkahelye-
ken?
Valóban voltak, vannak 
gondjaink. Néha mi sem 
értjük, hogy az egyébként 
segélyből élő családok miért 
nem becsülik meg jobban az 
álláslehetőséget, miért nem 
büszkék arra, hogy dolgoz-
hatnak. A jelenséggel szem-
ben megbízható vezetők 
alkalmazásával igyekszünk 
fellépni. A teljes irányítást 
Popvics Aurél végzi, mel-
lette dolgozik Balogné La-
katos Mónika és több más 
segítő. Mindegyükben meg-
bízom, ha elő is fordulnak 
kisebb-nagyobb hibák, ösz-
szességében kiváló munkát 
végeznek.

Kö�tudott, hogy a� elmúlt 
években több nagyobb 
értékű es�kö�t tudott s�e-
re�ni, kialkudni Kétegy-
há�ának. Talán ebben a 
projektben is sikerrel járt?
Nos, igen! Egy pótkocsit, 
több munkagépet – burgo-
nyaültetőt, talajfúrót - si-
került vásárolni, amelyek 
gyarapítják településünk 
vagyonát. Az eszközöket 
működtető traktor kezelését 
és karbantartását Irimiás 
Sándorra bíztuk, aki régi és 
megbízható munkatársunk.

Említette a burgonyaül-
tetőt. Mi a� elkép�elésük 
e��el?

Egy több, mint 9 hektá-
ros  területen burgonyát 
fogunk termelni, amelynek 
felhasználása egy saját főző-
konyhában történne. Ennek 
kialakítása egyébként már 
folyamatban van. 

E� régi álma már, ha jól 
tudom.
Igen! Nagyon régen támo-
gatom egy saját főzőkonyha 
kialakítását, hiszen az ét-
keztetés díjában megfizet-
jük a béreket és egy konyha 
működtetését, csak éppen 
másnak. Ezt szeretném sa-
ját kézbe venni, felvásárlási 
lehetőséget biztosítva a tele-
pülésen élő gazdák számára, 
akik terményeiket, sőt akár 
állataikat, tojást, tejet szál-
líthatnának be a konyhára, 
természetesen betartva az 
egészségügyi előírásokat.

Úgy vélem, nagy lendü-
lettel indították a� évet. 
Sok sikert és legfőképpen 
kitartást kívánunk Önnek 
és munkatársainak!

Köszönjük szépen és igyek-
szünk megfelelni a lakosság 
kéréseinek, igényeinek. 

(J.)

Báloztunk!
A kora tavas� a báli s�e�on 
ke�dete. Április 13-án sok-
sok gyermek kerülgette a� 
ünneplőbe öltö�ött felnőt-
teket, s�ülőket, vendége-
ket, akik a Márki Sándor 
Általános Iskola jótékony-
sági báljára érke�tek.
Nagy mulatság volt! A 180 
vendég, köztük Gajda Ró-
bert országgyűlési képvi-
selő, Gyula város alpolgár-
mestere, Kalcsó Istvánné 
Kétegyháza polgármestere 
és a képviselő-testület tagjai 
végigtapsolták a fellépőket.
Az 1, 2. osztályos néptánco-
sok német tánccal készültek, 
Bacsa Lás�ló közremű-
ködésével. A gitárszakkör 
tagjait Csumpilla Csaba, 

az aerobik csoportot Cse-
te Hajnalka segítette. Volt 
Csipkerózsika, és kacsatánc 
Gálea Gáborné, mesejá-
ték Csumpilláné Csáki 
Beáta felkészítésével. A 
Beszélő kezek és az öregdi-
ákok furulya-produkciójá-

ban Papné Regős Ildikó, 
Niedermayerné Gécs Be-
áta, Furákné Pavelka Ma-
riann és Csumpilla Csaba 
működött közre.
Hallhattunk szintetizátort 
Kis Henriettától, láthat-
tunk modern táncbemutatót, 

élvezhettük a „Gangnam 
Style” előadását Aradi 
Zsolt, Hips�ki Er�sébet 
felkészítése mellett.
É n e k p r o d u k c i ó v a l 
örvendezetetett minket 
Papné Regős Ildikó, majd  
Niedermayer Györgynek 
és Vac�kó Jánosnak tap-
solhattunk László Miklós, 
Gyerekek című színdarabja 
előadásáért.
Köszönhetően a nagylelkű 
nézőknek és támogatóknak, 
267.300.- Ft gyűlt össze, 
melyet a Márki Sándor Álta-
lános Iskola és a szervezők 
az önkormányzati magyar 
óvoda létrehozására felsze-
relésére ajánlottak fel.

Köszönet érte! (J.)
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Gondolatok a költségvetésről
Kétegyhá�a Nagykö�ség 
Képviselő-testülete több 
fordulóban, hoss�as bi-
�ottsági előkés�ítést és 
tárgyalást követően elfo-
gadta a település költség-
vetési rendeletét.

A rendelet kiadási és bevé-
teli főösszege 436.622 e�er 
forint, amely jóval alatta 
marad az elmúlt évi össze-
geknek. Ennek oka az állami 
támogatási és feladat ellátási 
rendszer teljes átalakulása, 
amely nem egy esetben hát-
rányosan, esetenként súlyo-
san érintette településünket.
Több kötelező feladat tel-
jes mértékben finanszírozás 
nélkül maradt, amely azt je-
lentette és jelenti, hogy bár 
a feladatok ellátása alól nem 
mentesülhetünk, a forráso-
kat valamilyen módon ma-

gunknak kell biztosítani. 
A gyermekétkeztetés költsé-
geinek csak egy kis részét fe-
dezi az állami normatíva, de 
ide tartozik a Márki Sándor 
Általános Iskola és a Napkö-
zi Otthonos konyha működ-
tetése is. 

Finanszírozás nélkül maradt 
a külterületi földutak karban-
tartása. A belterületi utak, 
járdák minőségének megőr-
zésére összesen 360.000.- 
Ft! érkezett.
A hiányzó forrás több tíz-
milliós nagyságrendű!
Első lépésként radikálisan 
csökkentettük a dolgozói 
létszámot úgy a köztisztvise-
lők, mint a közalkalmazottak 
vonatkozásában. Csökken-
teni voltunk kénytelenek a 
szociális ellátásokra fordít-
ható összegeket, kevesebb 

pénz jut a közművelődésre, 
a könyvtári szolgáltatásra, 
településüzemeltetésre, köz-
világításra.
Második lépésként felvet-
tük a kapcsolatot a település 
országgyűlési képviselőjé-
vel Vantara Gyulával, aki 
egyúttal Békéscsaba város 
polgármestere is. Segítőké-
szen állt ügyünk mellé, ígé-
rete szerint mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy 
a Kormány által elkülönített 
tartalék terhére településünk 
támogatást kaphasson, kö-
telező feladatai ellátására. 
Egyébként az országgyűlési 
képviselő úr 2013. május 
2-án 17 órai kezdettel kép-
viselői fogadóórát tart a Mű-
velődési Házban.
A harmadik – és talán leg-
fontosabb – lépésünk egy 
teljesen új szemlélet kialakí-

tása, amely arra irányul, hogy 
Kétegyháza fennmaradjon, 
lakosai számára biztosítsa 
a lehető legmagasabb szin-
tű szolgáltatási színvonalat. 
Ehhez össze kell fognunk, 
ahogyan tettük ezt már oly 
sokszor az elmúlt évtizedek 
során. A problémákat ne-
künk, kétegyháziaknak kell 
megoldanunk, nem háríthat-
juk másokra, hallatnunk kell 
hangunkat, fel kell emelnünk 
fejünket és küzdenünk kell.
Polgármesterként minden 
lehetséges lépést meg fogok 
tenni ennek érdekében, ha 
kell ismeretségeket, barát-
ságokat próbára téve. Ezt 
kérem Önöktől is kedves 
kétegyházi Lakosok, hiszen 
csak együtt sikerülhet.

Kalcsó Istvánné 
polgármester

„Tiszta udvar, rendes ház...”
Sokan még emléke�nek erre 
a kis versenyre, amelyen 
olyan s�ívesen vettünk rés�t. 
Feldís�ítettük há�ainkat, 
rendben tartottuk udvarun-
kat és örültünk, ha minde�t 
elismerték.
Mi is igyekszünk rendet tarta-
ni „házunk” táján, Kétegyháza 
„házán” és udvarán. Kicsino-
sítjuk intézményeinket, gon-
dozzuk parkjainkat, elvezetjük 
vizeinket, megteszünk min-
dent azért, hogy Önök kedves 
kétegyházi Lakosok jól érezzék 
magukat „nálunk”.
A közterületek rendjéről kér-
deztük Wittmann Attilát a 
Polgármesteri Hivatal ügyinté-
zőjét.

Milyen problémákkal talál-
ko�tak a� elmúlt hónapok-
ban?
Minden igyekezet, szabály, til-
tás ellenére újra elszaporodtak 
a kóbor kutyák az utcákon. A 
„kutyachip” nem oldotta meg 
a problémát, hiszen a gondat-
lan és szívtelen tulajdonosok 
inkább elzavarják korábbi ked-
venceiket, minthogy néhány 
ezer forintot áldozzanak Rájuk. 
A tavasz beköszöntével egy-
re több kutyakölyök született, 
így a problémák növekednek. 

Egy munkatársunk végzi a 
gyepmesteri feladatokat, azon-
ban egy-egy állat elszállítása 
20.000.- Ft-jába kerül a telepü-
lésnek. Ennek ellenére, minden 
lakossági bejelentést azonnal 
igyekszünk elintézni.
Úgy gondolom, a megoldás a 
közös, felelős gondolkodás és 
cselekvés lenne. Hiába alkotott 
a képviselő-testület rendeletet 
ebben a tárgykörben, eljárni 
csak akkor lehet, ha ismert a 
tulajdonos és el is ismeri magát 
a kutya gazdájának.
Úgy hallottuk, több helyen 
bontási munkálatok ke�-
dődtek a településen. S�a-
bályosak e�ek?
Nos, valóban elindult egy fo-
lyamat, amelyet a gyulai építés-
hatóság munkatársaival együtt-
működve leállítottunk. A be 
nem jelentett bontási munkák 
megkezdéséért a tulajdonost 

felelősségre vonják, kötelezik a 
visszaépítésre vagy a már élet-
veszélyes ingatlan szabályos 
elbontására. Amennyiben en-
nek nem tesz eleget, bírsággal 
sújtják.

A jó idő megérke�tével a 
gyomnövények els�aporod-
tak. E�ek kö�ött nagyon sok 
allergén is van, s�envedést 
oko�va a� erre ér�ékenyek-
nek. Milyen kötele�ettsége-
ink vannak nekünk, lako-
soknak?
A földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingat-
lanon a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntarta-
ni. Ha ennek nem tesz eleget, 
a növényvédelmi Hatóság egy-
részt jelentős összegű bírsággal 

sújthatja, másrészt elrendeli 
a gyomnövény-mentesítést, 
melynek költségeit szintén rá-
terheli a tulajdonosra.
E� nagyon komolynak tű-
nik.
Igen, valóban az! A növényvé-
delmi Hatóság folyamatosan 
ellenőrzi a rendelkezés betartá-
sát, a bíráságok összege pedig 
százezres nagyságrendű. Per-
sze mindez indokolt, hiszen aki 
valaha szenvedett allergiától, 
tudja, hogy milyen költséggel 
jár a kezelés és milyen borzasz-
tó tüneteket okoz a betegség.
Miben tudunk mi segíteni?
Nos, a közterületeket folyama-
tosan tisztítjuk, de a lakosság-
nak magának is részt kell vál-
lalnia ebből, az ingatlan előtti 
közterületet mindenkinek ma-
gának kell a gyomoktól meg-
tisztítnia.
A település nagyobb útjain 
facsemetéket telepítettek. 
Mi volt ennek a� oka?
A meglévő fák elöregedtek, így 
a képviselő-testület elhatározta 
egy egységes utcakép kialakí-
tását. A fafajta megválasztá-
sánál figyelemmel voltunk a 
kétegyházi hagyományokra, de 
a tájegység jellegzetességeire is.
Köszönjük a tájékoztatást, jó 
munkát kívánunk! (J.)

Más nyelvet beszélünk, de a szívünk egyforma
Más nyelvet bes�élünk, 
magyart, románt, néme-
tet, s�lovákot, másak s�o-
kásaink, más törvények 
s�erint élünk és mégis...

Mégis egyforma a szívünk, 
értékeinket együtt őrizzük, 
ha baj ér minket, egymás 
mellé állunk, segítjük egy-
mást. Ebben a gondolatban 
és ebben a hitben fogadta a 
Kalcsó Istvánné polgármes-
ter által vezetett képviselő-
testület Alexandru Victor 
Nicula-t Románia magyar-
országi nagykövetét, és Ro-
mánia külügyi államtitkárát 
Stejarel Olaru-t.

Polgármesterünk a ren-
dezvényre meghívta a he-

lyi románság képviselőit, a 
testületi tagokat, a román 
iskola igazgatóját, a román 
nemzetiségi önkormányzat 
vezetőjét, a Román Kulturá-
lis Egyesület vezetőjét, vala-

mint Olteanu Florin görög-
keleti lelkészt, de ellátogatott 
a rendezvényre Siluan püs-
pök úr is.

A román vendégek elisme-

résüket fejezték ki Kalcsó 
Istvánnénak a településen 
végzett munkáért, a fejlesz-
tésekért és a közös munka, 
az együttműködés reményé-
ben köszöntek el. (J.)

Segítő kezet nyújtanak!
Hosszú évek óta működik 
településünkön a Gondozási 
Központ, segítve, támogatva 
minden kedves kétegyházi 
polgárt, aki arra rászorul és 
segítséget kér. 
Szolgáltatásaik részben in-
gyenesek, kisebb részben 
térítés ellenében vehetők 
igénybe. Szabadidős progra-
mokat, kirándulásokat szer-
veznek, segítenek az orvosi 

ellátás igénybevételében, hi-
vatalos ügyeket intéznek.
Megtaláljuk Őket, ha nem 
bírunk a lakókörnyezetünk 
tisztántartásával, de segíte-
nek a rászorultak ellátásában 
is. Ha kérjük, kapcsolatot 
tartanak az orvossal, inté-
zik számlafizetéseinket, ha 
mozgásunkban korlátozot-
tak vagyunk. Megtalálhatjuk 
munkatársaikat a fogyaték-

kal élők között, de elvégzik 
a szociális étkeztetés nehéz 
teendőit is. 
A tevékenységükhöz érke-
ző szűkös forrásokat igye-
keznek kiegészíteni olyan 
szolgáltatásokkal, amelyek 
kedvezményesen vehetők 
igénybe. 
Készítenek rongyszőnyeget, 
faliszőnyeget, ülőpárnát, ja-
vítanak, varrnak ágyneműt, 

asztalterítőt, de vállalnak 
nadrág, szoknya felhajtást, 
függönyvarrást, átalakítást is. 
Ha kérjük, bármit megvarr-
nak rendelésre, akár hozott 
anyagból is. 
Ha szolgáltatásaikat igénybe 
szeretnék venni, keressék 
Őket honlapunkon, vagy 
hívják segítőkész munkatár-
saikat a 06-66-251-214. tele-
fonszámon. (J.)
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Földünk terhei
A� ökológiai vagy bioló-
giai lábnyom egy igen ér-
dekes dolog. Kicsit leegy-
s�erűsítve a�t jel�i, hogy 
milyen mértékben has�-
náljuk környe�etünket, 
mekkora rés�t „taposunk” 
ki �öldjéből, mekkora 
rés�t tes�ünk kopárrá, 
s�emetessé, lassú gyógy-
ulásra ítélve, mely gyógy-
ulás jóval a� után is tartani 
fog, amikor mi már nem is 
les�ünk.
Terheljük a Föld levegő-
jét, vizeit, talaját, terheljük, 
használjuk, elhasználjuk kü-
lönböző módokon. Megóvá-
sára sok féle eszköz létezik. 
Gyermekeinket megtanítjuk 
a szelektív hulladék gyűjté-
sére, elektromos autókat fej-
lesztünk, megújuló energiát 
használunk, komposztáljuk 
a zöldhulladékot, elvezetjük, 
megtisztítjuk szennyvizein-
ket. Ha ok nélkül, oktalanul 
szennyezünk, amellett, hogy 
gyermekeink, unokáink jö-
vőjét veszélyeztetjük, bizony 
bírságot is fizetnünk kell. 
Kemény forintokat! Leve-
gőszennyezési, talajterhelési 

díjakat. Egyre többet és töb-
bet!
Ha kiépítették a házunk előtt 
a csatornát, az működik is, mi 
azonban mégis inkább a Föl-
det szennyezzük, hát bizony 
fizetnünk kell érte. Az elmúlt 
évinek tízszeresét, 1200.- Ft-
ot köbméterenként!
Kétegyháza Képviselő-tes-
tülete segíteni kíván azoknak 
a Lakosoknak, akik idősek, 
egyedül állóak vagy nagyon 
nehéz szociális helyzetben 
vannak, és nem tudják meg-
oldani a házi rendszer kiépí-
tését, a csatornára való rákö-
tést. A segítséget elsősorban 
az árok kiásásában tudnak 
nyújtani, de nagyon indokolt 
esetben korlátozott számú 
csővezetéket is biztosítanak 
Önöknek.
Kérelmeiket Kalcsó István-
né polgármesterhez nyújt-
hatják be.
Ha együtt dolgozunk, ha 
együtt működünk, vigyá-
zunk egymásra és élhető 
környezetet teremtünk, mél-
tó örökséget hagyunk majd 
magunk után. Vigyázzunk 
Kétegyházára!  (J.)

Mezőgazdasági Összeírás
A Statisztikai Hivatal mezőgazdasági összeírást végez, 
amelynek keretében a használt föld- és vetésterületről, állat-, 
épület-, gépállományról, alkalmazott munkaerőről gyűjtenek 
adatokat. 
Az összeírást kérdezőbiztosok végzik, 2013. június 1-június 
30. közötti időszakban. 
Az összeírás kijelölt helyi felelőse a Polgármesteri Hivatal-
ban, Tóthné Lelóczki Andrea ügyintéző. (J.)

Rendezzük rendezvényeinket
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete figyelembe 
véve a lakossági jelzéseket, döntött a települési rendezvé-
nyekről. 
Ezek az alábbiak szerint alakulnak majd:
2013. március 15.   „Március 15-i ünnepség”
2013. április 11.   „Költészet napja”
2013. május   „Holocaust emléknap”
2013. április 22.  „A Föld napja”
2013. május 1.   „Majális”
2013. május 22.  „Kihívás napja”
2013. május utolsó hétvégéje „Gyermeknap”
2013. július 1.   „Közszolgálat Napja”
2013. augusztus 17-18.  „Pogácsa fesztivál”
2013. október első hete „Idősek napja”
2013. október 23.  „Október 23-i ünnepség”
2013. december első hete „Közszolgálati Nyugdíjas Találkozó”
2013. december 20.  „Mindenki karácsonya”
A szervezés egyrészt a Polgármesteri Hivatal, másrészt a 
Művelődési Ház dolgozóira hárul majd. Kérem a kedves 
kétegyházi Lakosokat, tiszteljenek meg jelenlétükkel, hogy 
együtt ünnepelhessünk, együtt szórakozhassunk.

Kalcsó Istvánné
polgármester

„Esély és egyenlőség...”
Egy település léte, la-
kosainak fennmaradása 
a�on múlik, hogy gyer-
mekei, fiataljai hogyan 
ér�ik magukat, bi�to-
sított-e jövőjük, milyen 
nevelést kapnak, meny-
nyire tudják önmagukat 
megvalósítani. 

Fogantatásuktól érezzük 
szívdobbanásukat, érez-
zük fájdalmukat, örülünk 
örömüknek, a világot ad-
nánk nekik. A családi fé-
szekből kilépő kis csöpp-
ségek első útja az óvodába 
vezet. Énekelni, verselni 
tanulnak, ráeszmélnek a 
világra, megtanulják, hogy 
hazájuk Magyarország, 
művelik magyar anyanyel-
vüket, tanulnak az igazsá-
gos Mátyásról, az Alföld 
szépségéről, a Kőrösök 
sodrásáról, a gólyák röp-
téről. Megtudják ki volt 
Petőfi Sándor, Arany Já-
nos, tátott szájjal hallgat-
ják Benedek Elek meséit 
Többsincs királyfiról vagy 
a hétfejű sárkányról. 
Nehezen engedjük el 
Őket, figyelemmel kísérjük 
sorsukat, csendben, néha 
árnyékként állunk mögöt-
tük, igyekszünk irányítani 
lépteiket. Így teszünk!

Így teszünk, de így tett 
sok-sok szülő, akik össze-
fogva, talán kicsit félve, de 
jó szándékkal és jó indulat-
tal írtak levelet Kétegyhá-
za Képviselő-testületének 
kérve, tegyék lehetővé, 
hogy gyermekük olyan 
óvodába járhasson, ahol 
az oktató-nevelő munka 

elvárásaiknak megfelelően 
zajlik.
23 s�ülő és 57 támogató 
írta alá azt a kezdeménye-
zést, amelyben egy magyar, 
önkormányzati fenntartá-
sú óvoda megnyitását kér-
ték. Amikor az irat átadá-
sára került sor arra kérték 
a képviselő testületet, hogy 
tárgyalja meg a kezdemé-
nyezést és az esélyegyen-
lőség biztosítása érdeké-
ben - lehetőség szerint 
– számukra, gyermekeik 
számára kedvező döntést 
hozzon.
Kétegyháza Nagyközség 
Képviselő-testülete kiter-
jesztett oktatási bizottsági, 
majd testületi ülésen rész-
leteiben tárgyalta a kez-
deményezést. Mérlegeltük 
a kérést, annak a várható 
hatásait és eredményét, 
kidolgoztuk a várható 
költségvetését is. Kétegy-
háza Lakosainak kérését 
indokoltnak tartottuk és 
hosszú előkészítő munkát 
követően úgy döntöttünk, 
eleget teszünk kezdemé-
nyezésüknek, a régi óvoda 
épületében megnyitjuk az 
új önkormányzati óvodát. 
Az óvoda működtetése az 

önkormányzatok alapfel-
adata. Kétegyházán a ko-
rábbi intézményünket az 
iskolával együtt át kellett 
adni az Országos Román 
Önkormányzatnak, mivel a 
Román Nemzetiségi Álta-
lános Iskola és Óvoda egy 
intézmény, az óvoda lénye-
gében csak tagintézménye. 
E lépést követően ön-
kormány�ati óvoda nél-
kül maradtunk, amit 
joggal sérelme�tek a ma-
gyar anyanyelvű s�ülők 
és a� esélyegyenlőség 
bi�tosítása érdekében 
megtették lépéseiket. 
Döntésünket követően 
Kétegyhá�ának két óvo-
dája les�, a s�ülők pedig 
oda íratják a gyermeke-
iket, ahol, amely inté�-
ményben jobban látják 
gyermekeik fejlődésé-
nek, nevelésének bi�to-
sítását.

Kétegyháza Polgármeste-
reként bízom, a képvise-
lő-testület tagjaival egye-
temben bízunk abban, 
hogy döntésünkkel hosz-
szú távon megoldódik az 
Óvodák és Iskolák kérdé-
se. Szeretnénk, ha az in-

tézményeink a tisztességes 
versenyszemlélet mellett 
ezután kiegyensúlyozot-
tan, jó együttműködésben 
dolgoznának együtt. 
Az intézményvezetőket 
és pedagógusokat kérem, 
fogjanak össze, mint a 
testvériskolák és óvodák 
és tegyék ezzel is szebbé, 
tartalmasabbá az intézmé-
nyekbe járó gyermekek 
életét.
Mi kétegyháziak egy nagy 
család vagyunk. Nem le-
hetünk sem közömbösek 
sem ellenségesek egymás 
dolgai iránt. Ha lehet, in-
kább legyünk figyelmeseb-
bek, együttérzőek, segítők, 
mert fajra, nemre, bőr-
színre, nemzetiségi hova-
tartozásra tekintet nélkül 
egyformák vagyunk. Egy 
nemzethez, egy faluközös-
séghez tartozunk. Gyer-
mekeinket, akikért felelős-
séggel tartozunk, akiket 
nevelnünk, oktatnunk kell, 
csak egy mércével mérhet-
jük, nekik kell jó példát 
mutatnunk, jó példát arra, 
hogyan lehet egymás mel-
lett élni békességben.
Ezt a szemléletet és gon-
dolkodást kell önmagunk-
ban, gyermekeinkben, kör-
nyezetünkben erősítenünk. 
Csak így, ezen az úton jár-
va valósulhat meg a Két-
egyháza Esélyegyenlőségi 
Programjában foglalt kö-
vetelmény, csak így teremt-
hetünk otthont minden itt 
élőnek, csak így érezhetjük 
magunkat jól, magyarként, 
Magyarországon.

Kalcsó Istávnné
polgármester

Földünk születésnapja!
Mintha csak hoss�ú álmá-
ból ébredne, lassan eme-
li fel pilláit, hunyorogva, 
s�inte s�égyenlősen hajtja 
le fejét. Vagy talán csak 
vár valamire, remél vala-
mit? Talán, hogy s�ebb, 
tis�tább, élettelibb lett? Ki 
tudja?

Április 22. A Tavasz szü-
letésnapja. Minden évben 
megújul, újrakezdi, erőt me-

rít a frissen művelt föld il-
latából, a sarjadó vetésből 
a hirtelen rátörő zápor hűs 
cseppjeiből.

Születésnapja van! 
A Föld Születésnapja!

Együtt köszöntöttük, le-
emeltük hátáról terheit, meg-
tisztítottuk az elkullogó tél 
szennyétől, új ruhába öltöz-
tettük, gereblyéinkkel meg-
fésültük lobogó haját, magot 
vetettünk ölébe. (J.)
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Nem adjuk fel!
Korábban nem látott nehé�ségekkel kell s�embené�nünk, bevételi forrásaink elapadtak, leginkább csak magukra s�á-
míthatunk. Ilyenkor mutatko�ik meg a kö�össég ereje, a� együtt akart cél elérése. Megfogadtuk, ígérjük, reméljük és 
dolgo�unk érte.

A romániai Socodor községgel közösen megnyert, „Soc-
Ket” elnevezésű, HURO/1101/023/1.3.3. azonosítószámú 
projekt keretében összesen 10 618 m csatornahálózat épül. 
Kétegyházán 5575,5 m, Socodoron 5042 m.
A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 keretében kerül meg-
valósításra. A projekt összköltsége összesen 1.999.318 euró, 
ebből Kétegyházáé 999.420 euró, ami több mint 300 millió 
forint! A vissza nem térítendő európai uniós és hazai támo-
gatás összege 891.209 euró.
Településünknek a munkálatokhoz mindössze 32 millió fo-
rinttal kell hozzájárulnia, melynek biztosítására Társulatot 
szerveztünk az Önök összefogásával. A társulattal kapcso-
latos ügyintézést Radnóti Lászlóné végzi a Polgármesteri 
Hivatalban.

A beruhá�ással érintett kö�területek:
 ●   Toldi u. (Gyulai út - Márki u. között)
 ●   Úttörő u. (teljes szakasz)
 ●   Kölcsey u. (Gyulai út - Csabai u. között)
 ●   Rákóczi u. (Márki u. - Zrínyi u. között)
 ●   Zrínyi u. (Dózsa u. - Úttörő u. között,  Rákóczi útnál)
 ●   Batthyány u. (Bocskai u. - Nap u. között)
 ●   Gyulai út (Toldi u. - Móra u. csatlakozása)
 ●   Móra u. (Gyulai út - Toldi u. csatlakozása)
 ●   Dózsa u. (Márki u. - Hold u. között)

Kedves kétegyhá�i Lakosok!
Amit ígértünk, betartjuk. A munkálatokról folyamatosan ér-
tesítjük Önöket, igyekszünk a lehető leggyorsabban elvégez-
ni és átadni a csatornákat. 

Kalcsó Istvánné polgármester

Szorgoskodunk!
A szennyvízberuházásokkal együtt más területen is bevet-
jük ostromgépeinket. Munkatársaink folyamatosan figyelik 
a híranyagokat, dokumentációkat töltenek le, minden ötletet 
átgondolnak, minden jó ötletet megvalósítanak, előkészíte-
nek.
Ígéretünknek megfelelően kialakítjuk a Gyűjtemények Há-
zát, a volt Hódi-ház (Pártház) helyén, a felújítás teljes körű, a 
munkálatokra közel 10 millió forintot nyertünk el. 

Kalcsó Istvánné polgármester

Kétegyházi sikerek!
A kü�dősportokat ű�ők 
kemény, fegyelme�ett em-
berek. Vasakarattal gyűrik 
le a fájdalmukat, uralkod-
nak testükön, s�ellemü-
kön, képesek irányítani 
gondolataikat, vágyaikat 
céljaiknak rendelik alá.
Kemény munkát végez Nagy 
László edző is tanítványaival. 

Ennek köszönhetően Igric� 
János mestervizsgát tett, e 
kategóriában Magyarország 
legfiatalabbjaként. Lis�kai 
Viktória megmutatta, hogy 
a lányok is tudnak keményen 
küzdeni, magyar bajnoki cí-
met szerzett.
Gratulálunk sikereikhe�! 
Kalcsó Istvánné polgármester

Újra itt a május! Anyák Napja és Majális!
Szívből és szeretettel köszöntjük az Édesanyákat. Nekik 
és kedves Családjaiknak szervez Kétegyháza Nagyköz-
ség Képviselő-testülete a Táncsics Mihály Művelődési 
Házzal és a Kétegyházi Sportegyesülettel összefogva 

Május 1-jei majálist a Malom-tónál.
Tiszteljenek meg minket családjukkal, gyermekeikkel, 

köszöntsük együtt a tavaszt, a meleget, a Májust!

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Kedvezményes étkeztetés 
a Gondozási Központban

Napi egyszeri, meleg étel étkeztetést kínálunk nagyon kedvez-
ményes áron. Az ebéd díja a kérelmező jövedelmétől, nyug-
díjától függ, annak 30%-át a havonta nem haladhatja meg. A 
legmagasabb étkezési díj mindössze 500.- Ft/adag, az 50.000.- 
Ft nyugdíj felett fizetendő.  Egy lakos, akinek 35.000.- Ft a 
nyugdíja, 350.- Ft-ot fi�et egy ebédért. Az ebéd elfogyaszt-
ható helyben, elvitellel és kiszállítással. A kiszállítás díja naponta 
50.- Ft. Jöjjön, vegye igénybe szolgáltatásunkat!              

dr. Rakus�né Villám Mária inté�ményve�ető


