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Korán kelt. Élvezte a 
reggel csendjét, a feke-
terigók boldog csatto-
gását, ahogy reggelijü-
ket keresgélték az előző 
este belocsolt kertben. 
A földből lágy vízpára 
szállt fel, engedelmes-
kedtek a világot ural-
ma alá hajtó nyári nap 
sugarainak, amelyek 
egyetlen suhintással el-
tüntettek mindent, ami 
útjukban állott. Reggeli 
teájával kiült a teraszra, 
arcát fény felé fordította 
és hagyta, hogy a felfu-
tó szőlőlevelek között 
átszűrődő hajnal feléb-
ressze. Mint minden 
reggel, elmondott egy 
kis imát szeretteiért, las-
san felállt és arra gon-
dolt, hogy meleg nap 
lesz, nagyon meleg. 

Már napok óta tartott a 
hőség, kiszárított mindent, 
felszippantotta az utol-
só vízcseppeket is, a világ 
bezárkózott, árnyékba vo-
nult, elrejtőzött előle.

Talán a héten megérke-
zik az eső is – tűnődött 
csöndben, miközben dol-
gozni indult. Az úton át-
járta tüdejét a betakarítás 
illata, a frissen tárcsázott 
föld lehelete, amely várta, 
hogy újra dolgozni hívják, 
bevessék, műveljék, hogy 
azt tehesse, amihez a leg-
jobban ért.

Amint a településre ért, 
egyre több emberrel ta-
lálkozott. Volt, aki a bolt 
előtt állt, volt, aki a buszra 
várakozott és voltak, akik 
az Úttörő utcában vártak 

a napi teendők megbe-
szélésére. Vártak, és so-
kan voltak, értékelték az 
elmúlt napot, kicsit talán 
pletykáltak, kicsit dohog-
tak a meleg miatt, de ott 
voltak. Folytatták a mun-
kát, dacoltak a meleggel, 
az álmossággal, eleget tet-
tek annak, amit Kétegyhá-
za elvárt tőlük. Építettek, 
szépítettek, ástak, vetettek, 
kapáltak, szüreteltek és vé-
gül büszkén egyenesedtek 
fel, tudva, hogy értéket te-
remtettek.

Értéket teremtettek! Bebi-
zonyították a kételkedők-
nek, hogy másképpen is 
lehet, másképpen, jobban, 
szorgalmasabban. 

Kétegyházán ebben az 
évben elindult valami. 

Valami, ami jó és fontos, 
amiből egyszer munka-
hely lesz, amiből egyszer 
meleg étel lesz, amiből 
egyszer saját konyha lesz, 
amiből egyszer olyan tele-
pülés lesz, ami szebb, tisz-
tább, rendezettebb, olyan 
„miénkes” lesz.

Kedves kétegyházi 
Lakosok!

Megérkezett a nyár, a 
gyermekeknek vakációt, a 
klímaszerelőknek kánaánt, 
nekünk pedig új feladato-
kat, kihívásokat hozott.
Nyárköszöntő hírlapunkat 
fogadják szeretettel, olvas-
sák, forgassák örömmel.

Kalcsó Istvánné
polgármester

Hétköznapi gondolatok
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Hírek és hírmorzsák a Községházáról
A Polgármesteri Hivatal-
ban, avagy közkeletűbb 
nevén, a Községházán 
zajló munka szinte a la-
kosság szeme előtt zajlik. 
Ennek ellenére – vagy ép-
pen ezért – igyekszünk fo-
lyamatosan tájékoztatást 
nyújtani tevékenységünk-
ről, gondjainkról, eredmé-
nyeinkről, kudarcainkról.
Az elmúlt számainkban 
megszólítottunk egy-egy 
vezetőt, így ezt a sort most 
a Hivatal jegyzőjével foly-
tatjuk.

Személyi változásokat és 
átszervezéseket tapasztal-
tunk a Hivatalban. Mi in-
dokolta ezeket?

Egy köztiszteletben álló és 
általam is nagyra becsült 
munkatársunk nyugdíjba 
vonult. Árgyelán Jánosné 
Ilonka 40 évet töltött mun-
kával, az utóbbi években az 
egyik legnehezebb feladatot, 
az adóügyeket végezte. Tá-
vozásával Vatrán Éva vette 
át munkakörét, aki egyúttal 
közvetlen munkatársam is a 
kintlévőségek behajtása so-
rán. Jól képzett, szorgalmas, 
minden tekintetben élvezi 
bizalmamat.

Wittmann Attiláné Timi és 
családja gyermekáldással 
gazdagodott, így idejét, tü-
relmét kicsinyeinek és férjé-
nek szenteli, helyettesítésére 
Szántó Gabriellát kértem fel, 
aki gyors ütemben tanulja a 
számára viszonylag ismeret-
len területet.
Mindkét munkatársunk az 
Abrudán Andrea által ve-

zetett csoporthoz tartozik, 
feladatkörükbe tartozik a 
településen jelentkező teljes 
hatósági, igazgatási terület, 
a méhészkedéstől egészen a 
működési engedélyek kiadá-
sáig.

A járási Hivatal létrejötté-
vel lecsökkent a pénzügyi 
terület létszáma is annak 
ellenére, hogy a feladatok 
egyre növekvő számban je-
lentkeznek. Ezért a csopor-
tért Szakmándi Lászlóné fe-
lel, feladatuk az intézményi 
gazdálkodástól a könyvelé-
sen keresztül a költségvetés 
teljes végrehajtásáig terjed.

Megváltozott az ügyfél-
fogadás is. Mi ennek az 
oka?

Minden Ügyfélnek igyek-
szünk a lehető leggyorsab-
ban, de szabályosan és pon-
tosan elintézni ügyét. Ehhez 
biztosítani kell olyan idősza-
kot, amikor az ügyintézők a 
már beérkezett kérelmekkel 
foglalkoznak. E nélkül hi-
bátlan munkát nem lehet 
elvárni, de természetesen az 

azonnali intézkedést köve-
telő ügyeket munkatársaim 
soron kívül intézik.
Éppen a kényelmesebb ki-
szolgálás érdekében helyez-
tük el az adóval kapcsolatos 
ügyfélfogadást a földszintre, 
hiszen az időseknek gondot 
okozott az emeletre közleke-
dés.

Milyen jelentősebb ügyek 
vannak folyamatban?

Nos, minden ügy jelentős az 
Ügyfél szempontjából, azon-
ban vannak összetettebb, a 
teljes települést érintő ügyek. 
Ilyen a szociális étkeztetés, 
és az óvoda indítása, ame-
lyek több ágazatot érintet-
tek. Az előbbit Abrudán 
Andrea fogta össze a Hiva-
talban, utóbbi nagyobbrészt 
közvetlenül rám hárult. 

Több diák dolgozik az 
Önkormányzatnál. Mi-
lyen területen tudják Őket 
foglalkoztatni?

Az elmúlt években folyama-
tosan fogadunk diákokat. 
A környező főiskolákkal, 

egyetemekkel nagyon jó a 
kapcsolatunk, szívesen biz-
tosítunk gyakorlati helyet. 
A diákok a legkülönbözőbb 
szakterületekről érkeznek, 
vannak pénzügyesek, agrár-
hallgatók, néhány jurátus, de 
jöttek egészségügyi, műszaki 
szakokról is.

A fő cél kettős, egyrészt 
valós szakmai gyakorlatot 
biztosítunk, másrészt bete-
kinthetnek egy hivatal mű-
ködésébe, hierarchiájába, a 
munkarendbe, kicsit bele-
kóstolhatnak a felelősségbe. 
Néhányan vissza is térnek, 
de legtöbbjük – sajnos – más 
településen próbál szeren-
csét.

Egy pályázat keretében eb-
ben az évben diákmunkát is 
szerveztünk, kifejezetten a 
kétegyházi tanulók számára. 
Ennek keretében napi négy 
órában dolgozhatnak kü-
lönböző intézményeinknél, 
megismerhetik működésün-
ket és segíthetik munkánkat.

A Hivatalban működő fo-
lyamatokat az elmúlt idő-
szakban több hatóság is 
ellenőrizte. Van ennek va-
lami különleges oka?
Valóban több ellenőrzést is 
kaptunk, az elmúlt egy év-
ben. Az egyes pályázatok 
kiírói és közreműködő ható-
ságai rendszeres vendégeink, 
de ellenőrzésre került az ille-
tékek befizetése, a normatí-
vák igénylése is. A legutóbbi, 
átfogóbb jellegű vizsgálatot 
az Állami Számvevőszék vé-
gezte.
Az elektronikus sajtóban 



3
2013. július

ÉTEGYHÁZIK Lapok

megjelentek szerint ez jó 
eredményt hozott.

Ez valóban így van. A szám-
vevőszék lényegében a Hi-
vatal ellenőrzési rendszerét 
tekintette át. Megállapításai 
szerint az általunk folytatott 
gyakorlat megfelelő, szabály-
talan kifizetés nem történt, 
probléma a szabályzatok 
szövegében jelentkezett.

Akkor végső soron eltér-
tek saját szabályzataiktól?

A központi jogszabályok 
megváltoztak, a gyakorla-
tunkat át is alakítottuk, de a 
belső szabályzatok egy-egy 
pontját ki kell egészítenünk. 
Ezen túlmenően – sajnos 
– folyamatos gondjaink 
vannak a központi támoga-
tásokkal és pályázatokkal, 
hiszen a pályázat kiírója által 
támasztott követelmények-
nek teljes egészében eleget 
kell tennünk, Őket pedig 
a mi helyi szabályozásunk 
nem nagyon befolyásolja. 
Ha a szabályzatainkra hivat-
kozva ellentmondunk, a tel-

jes pályázat sikerét kockáz-
tatjuk. Szóval, nem mindig 
egyszerű eligazodni az egyes 
hatóságok között.

Történt-e személyes fele-
lősségre vonás?

A képviselő-testületet tá-
jékoztattuk az ellenőrzés 
eredményéről, és a tervezett 
intézkedésekről. Tekintettel 
arra, hogy szabálytalan kifi-
zetés nem történt, ilyen jel-
legű mulasztást nem tárt fel 
a vizsgálat, a képviselő-testü-
let előírta a szabályzatok ki-
egészítését, módosítását, de 
ezen túlmenően felelősségre 
vonást nem kezdeményezett.

Ennek ellenére tény, hogy 
az utóbbi időben mintha 
érnék kritikák a Hivatalt. 
Van ennek valami külön-
leges oka?

Úgy gondolom, nem csak a 
Hivatallal kapcsolatban igaz 
ez a megállapítás, de tény, 
hogy igaz. Sokaknak nem 
tetszik az adók, és a szemét-
szállítási díjak behajtása, a 

belvízkölcsönök leporolása, 
a kedvezményesen értékesí-
tett ingatlanok esetén a lakos 
által vállalt kötelezettségek 
felemlegetése, a teljesítés ki-
kényszerítése. Van, akit za-
var a településőrök munkája, 
akik felhívják a figyelmet az 
ingatlanok előtti rendetlen-
ségre vagy a szabálytalan – 
és nyáron elviselhetetlen – 
trágyatárolásra.

Mindezek ellenére biztos va-
gyok abban, hogy a települé-
sen élők nagy többsége tud-
ja, hogy az intézkedéseink 
nem öncélúak, minden eset-
ben Kétegyháza lakosainak 
érdekeit szolgálják és hosszú 
távon igazolódnak elképze-
léseink. A képviselő-testület 
és a polgármester Asszony 
folyamatosan figyelemmel 
kíséri munkánkat, rendszere-
sen beszámoltat, így a lakos-
sági érdekeket és kéréseket 
közvetlenül, utasítás formá-
jában juttatja el hozzám.

Úgy hallottuk, hogy a 
Köztisztviselő Napot a 
képviselő-testület Köz-

szolgálati Nap elnevezés-
sel rendezte meg. Mi volt 
ennek az oka?

A központi jogszabályok 
egy-egy területet – szerintem 
indokolatlanul – kiemelnek a 
közszolgálat köréből és erre 
vonatkozóan rendelnek el 
munkaszünetet.

Polgármester Asszony kez-
deményezésére a képviselő-
testület akként rendelkezett, 
hogy a Kétegyházán a köz 
szolgálatát végzőket egy na-
pon, egy napra hívja meg és 
köszönti, elismerve munká-
jukat.

A kezdeményezéssel min-
den vezető egyetértett, így 
egy pár órára egymás mellett 
ült orvos, védőnő, trakto-
ros, jegyző, hivatali dolgozó, 
szociális gondozó. Remélem 
a jövőben is hasonló módon 
ünnepelhetünk.

Köszönjük az 
információkat. 

(J.)

Gyűjtemények Háza projekt
Lassan befejeződik a Hó-
di-ház felújítása, azaz a 
Gyűjtemények Háza kiala-
kítása. A műszaki átadást 
követően elkezdődhet a 
hagyományok tárházának 
kialakítása, értékes tradi-
cionális tárgyak gyűjtése. 

Az Európai Unió és a Ma-
gyar Köztársaság Kormá-
nya által az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési 

Program keretében nyúj-
tott 9 986 067 Ft-os tá-
mogatásból többek között 
az akadálymentesítést, az 
épület teljes külső felújítá-
sát, a belső terek hideg- és 
melegburkolását, a nyílászá-
rók javítását és fali kazán be-
építését végeztük el.

A támogatásból jutott tár-
gyalóasztalra és konferencia-
székekre, de sikerült polcos 

szekrényt is beszereznünk a 
sérülékenyebb tárgyak kiállí-
tására.

Terveink és vállalásunk sze-
rint a felújított épületben a 
település történelméhez és 
az itt élő lakosok, nemzeti-
ségek múltjához kötődő ál-
landó és időszakos kiállítást 
fogunk szervezni, de otthont 
adunk illő rendezvényeknek, 
kihelyezett testületi ülések-

nek és különleges helyszínt 
igénylő programoknak is.

A kiállítási tárgyak gyűjté-
sét szeptembertől kezdjük 
el. Kérem, szíveskedjenek 
segíteni a munkánkat, hogy 
az utókor számára a még 
fellelhető tárgyakat méltóan 
megőrizhessük. A gyűjtésről 
a későbbiekben részletes tá-
jékoztatást adunk.
Kalcsó Istvánné polgármester
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Újra alkotunk!

2013. július 1 és 19 között immár 33! 
alkalommal került megrendezésre 
községünkben a képzőművésze-
ti ALKOTÓTÁBOR a Békés Me-
gyei Képzőművészeti Szabadiskola 
Egyesület rendezésében.

Festészet, grafika, tűzzománc és fafara-
gás témakörében készültek alkotások.
Külföldi vendégeink ismételten eljöt-
tek hozzánk, ez azt bizonyítja, hogy 
jó házigazdák vagyunk. Aradról 4 fő 
Belényesből 1 fő és Ukrajnából- Mun-
kács mellől- 2 fő érkezett. 
Csodálatos alkotások születtek.
Minden évben meghatározzuk a témát 

melyben kérjük az alkotásokat elkészí-
teni, de természetesen más témában is 
megengedett az alkotás.
Ebben az évben a téma „Az énekek 
éneke” volt.

Aki kilátogatott és megnézte a tábor-
záró kiállítását, elcsodálkozhatott, hogy 
milyen remek alkotások születtek.
Nemcsak a sorszám miatt volt rend-
hagyó ez a táborozás, hanem azért is, 
mivel – a kétegyházi támogatók bőke-
zű adományai mellett - sikerült elnyer-
nünk egy TÁMOP pályázatot „A jövő 
ifjú alkotói” elnevezéssel. Így lehetősé-
get biztosítottunk 6 település gyerme-

kei számára a táborozásra.
Számunkra és természetesen a felnőtt 
táborlakók számára is, több kulturális 
lehetőséget is biztosítottunk, volt tánc-
ház és zene estünk - erre a kétegyházi 
Sérült Fiatalokat is meghívtuk -, ellá-
togattunk a görögkeleti és a katolikus 
egyházba, voltunk a gyulai várban és 
Lőkösházán megtekintettük a fényfes-
tést.

Gazdag és tartalmas három hetet tud-
hatunk magunk mögött.

Hargitainé Megyeri Valéria
Egyesületi titkár

A Gondozási Központ a Márki Sán-
dor Általános Iskolával együtt nyári 
gyermektábort szervezett elsősorban 
iskoláskorú gyermekeknek.
A tábor 2013. július 15. napján indult 
és 2013. augusztus 23. napján zárul. 
A táborba továbbra is várjuk a gye-

rekeket, akik szívesen részt vennének 
egész napos programjainkon (pl: vo-
natozás Lökösházára, sétakocsikázás, 
néptánc, kirándulás, sportprogramok, 
játékok.)
A gyermekfelügyeletet pedagógusok 
és szociális szakemberek látják el.

További információért keresse a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgála-
tot.
Kétegyháza, Fő tér 9. Tel: 66/251-214

dr. Rakuszné Villám Mária
intézményvezető

Tisztelt szülők és gyerekek!
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Harmincmilliós nyertes pályázat a Márkiban!

A 2012/2013-as tanév tartalmas 
programokkal és a fent említett 
örömhírrel zárult a Márki Sándor 
Általános Iskolában.

Az ESZA által kiírt TÁMOP 3.3.8-
12/2-2012-0053 projekt keretében a 
Márki Sándor Általános Iskola pályáza-
tot nyújtott be „Adj egy esélyt!”címmel 
30.000.000.- Ft vissza nem térítendő 
támogatásra, mely összeget tartalmi 
fejlesztésekre, valamint eszközbeszer-
zésre fordíthatunk. A pályázat kiírója a 
benyújtott pályázatunkat támogatásra 
érdemesnek ítélte, s 2013. június 10-én 
kelt levelében tájékoztatott a támogatói 
döntésről.
A Projekt megvalósítási időszakának 
tervezett kezdő időpontja: 2013. szept-
ember 1., a Projekt fizikai befejezésé-
nek tervezett napja: 2015. december 
31.

Nagy örömünkre szolgál, hogy isko-
lánk dinamikus fejlődése töretlenül 
folytatódik tovább. A fejlesztések nem 
állnak, és nem is állhatnak le, hiszen 
így tudunk eleget tenni a kétegyházi 
tanulók és szülők igényeinek. Ez után 
is meg fogunk ragadni minden pályá-
zati lehetőséget azért, hogy az iskolai 
nevelő-oktató munka színvonalát még 
tovább tökéletesítsük, s az ehhez szük-
séges eszközök számát folyamatosan 
bővíthessük.

Ingyen tábor a Márki 
25 tanulójának!

2013. július 29-től augusztus 2-ig 5 

napos táborban vehet részt a Márki 
Sándor Általános Iskola 25 tanulója 
Gömörszöllősön. A tábor az érintett 
tanulóknak és szüleiknek teljesen in-
gyenes. S mindezt hogyan? Egy pályá-
zatnak köszönhetően. A Gyulai Kultu-
rális Rendezvényszervező Nonprofit 
Kft. kedvezményezettként bevonta is-
kolánkat egy nagy TÁMOP-os pályáza-
ti projektjébe, s a pályázatuk nyert. Így 
hát utazhatunk mi is. A tanulókat isko-
lánk két pedagógusa és három múze-
umpedagógus kíséri el a táborba, ahol 
majd kézműves műhelyekben ügyesed-
hetnek, lovagolhatnak, íjászkodhatnak, 
túrázhatnak s még számos egyéb ér-
dekes kötött és kötetlen foglalkozáson 
vehetnek részt a gyerekek. Iskolánk 
tanulói nevében ezúton is köszönjük a 
lehetőséget a pályázónak.

Kitüntették diákjainkat és 
iskolánk pedagógusát

Pedagógus nap alkalmából Gyula város 
polgármestere és a Gyulai tankerület 
vezetője díjátadó ünnepségre invitálta 
iskolánk pedagógusait és diákjait.

Iskolánkból a tankerület Kiváló diákja 
díjat vehette át: Kis Henrietta, aki a tan-
évben tanúsított kimagasló szorgalma, 
irigylésre méltó tanulmányi eredménye 
mellett kiemelkedő kulturális tevékeny-
séget folytatott: szavalt, hangszeren 
játszott, énekelt, táncolt, nemzetiségi 
programokon vett részt. Gratulálunk 
neki és felkészítő pedagógusainak, Sze-
keres Gabriellának és Aradi Zsoltnak. 
Ugyancsak kitüntetést vehetett át sport-

teljesítményéért Dézsi Dávid 7. osz-
tályos tanulónk, aki a történelmi íjász 
kategóriában Európa bajnokságon IV. 
helyezést ért el. Ezúton is gratulálunk 
neki és edzőjének, Lovász Györgynek. 
Kívánjuk, hogy további szép eredmé-
nyeket érjenek el együtt!

Iskolánk pedagógusai közül Siposné  
Isztin Magdolna kolléganő vehette át 
Gyula város és a tankerület elismerő 
oklevelét pedagógusnap alkalmából.
S hogy miért éppen rá esett a választás?
Mindennapi munkáját a lelkiismere-
tesség, a hivatástudat jellemzi. Nevelő-
oktató tevékenysége során tanítványai 
minél alaposabb megismerésére törek-
szik. Időt és energiát nem kímélve ké-
szül a tanítási órákra, egyénre szabott 
differenciált feladatsorokkal igyekszik 
megvalósítani tanítványai előrehala-
dását. A rábízott tanulók 80%-a hát-
rányos helyzetű, nehéz körülmények 
között élő kisgyermek, akiknek türe-
lemmel próbálja megmutatni a helyes 
utat, s naponta megújuló erővel képes 
nekivágni e nem könnyű feladatnak. A 
kudarcokból erőt tud meríteni. Taní-
tói feladatai mellett, 13 éve különleges 
teherbírással végzi igazgatóhelyettesi 
munkáját is, melyet a pontosság, elhiva-
tottság jellemez. Értékes és fontos tagja 
a nevelőtestületnek. Jó kolléga, kiváló 
vezető, megbízható Ember.

A tantestület nevében sok-sok erőt és 
jó egészséget kívánunk neki a követke-
ző évekre is.

Mokán Jánosné 
igazgató
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Egy pedagógus életútjának elismerése

A napokban a Béke utcán halad-
tam kerékpárral, amikor megszólí-
tott egy falubeli és kérdezte: Hová 
igyekszel? Csak ide – mutattam a 
házra, mert közben megérkeztem. 
A Tanító nénihez.
Az, aki megszólított, tanító néni egyko-
ri diákja volt, aki nem felejtette el peda-
gógusait, így Nusika nénit sem. Amikor 
találkozom vele, a faluban mindig sze-
retetteljes, mosolygós belső erőt sugár-
zó embert látok, ő az, akivel jó találkoz-
ni, beszélgetni. 
A tanító néni, akiről szó van, Braun 
Miskáné Lénárt Anna, akihez azért jöt-
tem, hogy gratuláljak a 65 éve szerzett 
oklevele elismerése alapján kapott „vas-
oklevélhez”.
A tanítói diplomát 1947-ben a győri 
Szent Orsolya Rendi Elemi Népiskolai 
Tanítóképző Intézetben szerezte 65 év-
vel ezelőtt. 
Ez egy emlékdiploma hitelesítése annak 
a tudásnak és értékrendszernek, melyet 

tanító néni közvetített mindazoknak – 
legyen az gyermek vagy szülő -, akik 
az iskola kapuját átlépték. 1947-1983 
között a kétegyházi magyar általános 
iskolában a nevelés-oktatás szolgálatát 
vállalta. 
A beszélgetés során a visszaemlékezés 

feleleveníti a nehézségeket, de több-
ségben jönnek elő a tanítványok arcai, 
elevenségükkel, őszinteségükkel, szor-
galmukkal.
A tanárság semmivel össze nem hason-
lítható élethivatás. A gyermekek iránti 
elkötelezettség elvi munkája során ki-
művelt-kimunkált emberfők sokaságát 
nevelte a szűkebb-tágabb környezet-
nek. Ehhez a munkához járult hozzá 
tanító néni is több évtizeden át. Az 
emlékdiplomához a magam és a volt 
tanítványok nevében őszinte elismerés-
sel gratulálok. 

Zombainé Szarka Mária

Ebből az alkalomból Kétegyháza 
Nagyközség Önkormányzata ne-
vében tisztelettel köszöntöm Braun 
Mihályné nyugdíjas pedagógust.

Jó egészséget és szép nyugdíjas 
éveket kívánok!

Kalcsó Istvánné
polgármester

„Legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk, gyökerek és szárnyak” /Victor Hugo/

Munkát biztosítunk!
A munkanélküliség bor-
zasztó dolog, de lehet elle-
ne tenni, ha mindannyian 
megtesszük, ami tőlünk 
telik, sikerülhet, Önökért 
és Kétegyházánkért.

Megígértük, megígértem, 
eleget teszek ígéretemnek. 
Néhány évvel ezelőtt sok 
más mellett azt ígértem 
Önöknek, hogy minden 
erőmmel dolgozni fogok 
annak érdekében, hogy a 
Kétegyházán élő és dolgoz-
ni akaró munkanélkülieket 
tisztességes munkához jut-
tassam. A képviselő-testület 
minden lépésemet támogatta 
és támogatja ma is, így e so-

rok eredményekről szólhat-
nak.

„STARTmunka” fantázia-
névvel illették azt a pályáza-
tot, amely 5 kisebb program-
elemből áll, 2013. március 1. 
napjától, 2014. február 28. 
napjáig tart. Összesen 201 
kétegyházi lakosnak tud-
tunk, tudunk munkát bizto-
sítani, napi 8 órás foglalkoz-
tatásban.

Az egyes csoportokat meg-
bízott vezetők irányítják, a 
feladatok nagyon sokrétűek. 
Már hagyomány az utak és 
az önkormányzati épületek 
karbantartása, de ezúttal új 

területekre is bemerészked-
tünk.

Elindítottunk egy mezőgaz-
dasági programot, melynek 
keretében 10,4 hektáron 
gazdálkodunk, termelünk 
burgonyát, babot, hagymát, 
zöldséget. A szükséges szak-
embereket folyamatosan 
képezzük, tanulnak növény-
termesztést és tartósítást is, 
tanulmányi eredményeikről 
a képzést szervező Képzési 
Központ (TKKI) elismerően 
nyilatkozott. Hosszabb tá-
von nem titkolt tervünk egy 
saját főzőkonyha kialakítása, 
amelyhez az alapanyagokat 
részben magunk termelnénk 

meg, részben Kétegyháza 
őstermelőitől szerezzük be. 

Ehhez az első lépéseket már 
megtettük, éppen a közmun-
ka pályázat keretében foglal-
koztatott dolgozók végzik az 
épület átalakítását, a konyha 
kialakítását, folyamatban van 
a szükséges eszközök, be-
rendezések beszerzése.

A teljes foglalkoztatási pro-
jektre 277.886.529.- Ft-ot 
fordítunk, többet, mint az 
elmúlt években.

Kalcsó Istvánné 
polgármester 
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Környezetvédelmi beruházások szennyvíz 
csatornahálózat bővítés és szennyvíztisztító 

üzem révén Socodoron és Kétegyházán
HURO/1101/023/1.3.3.

2013. április 10-én ünnepélyes megnyitó keretében indí-
tottuk el a projektet, ahol a pályázat romániai partnere, 
Socodor mellett a környező települések polgármesterei, 
képviselői, a sajtó képviselői, illetve a helyi intézmények 
vezetői, a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szer-
vezetek is részt vettek. A megnyitón Farkas Zoltán or-
szággyűlési képviselő mondott beszédet, majd Kalcsó 
Istvánné polgármester asszony prezentálta a projektet. 
A rendezvény második felében sajtótájékoztatót tartot-
tunk. Örömünkre szolgált a nagy érdeklődés a média 
részéről. Ezt követte a socodori nyitórendezvény április 
12-én, ahol Mihaj Calimente országgyűlési képviselő is 
üdvözölte a projektet. 
A kiviteli tervek elkészültek, jelenleg a közbeszerzési el-
járás van folyamatban a kivitelező kiválasztására.
A projekt előrehaladását folyamatosan nyomon követhe-

tik a www.ketegyhaza.hu honlapon a Pályázatok fül alatt. 

Milyen pozitív hatásai vannak a szennyvízberuhá-
zásnak?

- A csatornahálózat bővítésével a környezetre, egész-
ségre káros anyagok (pl. gyógyszermaradványok, ve-
gyi anyagok) nem szennyezik tovább a talajt és kör-
nyezetünket. 

- Egészségesebb, élhetőbb környezetben élhetjük min-
dennapjainkat. 

- Csökkenni fog, majd a szennyvízhálózat 100 %-os 
kiépítésével teljesen megszűnnek a közegészségügyi 
kockázatok, a fertőzés- és járványveszély. 

- Kétegyháza egésze tisztább, modernebb, kulturáltabb 
lesz.

Mint ahogy előző hírújságunkban értesítettük Önöket, a szennyvízberuházás III. ütemét is 
megvalósíthatjuk a településen európai uniós támogatásból. A projekt életében folyamatos az 
előrehaladás. Az első partneri jelentést 2013. április 17-én küldtük meg a projekt közreműködő 
szervezetének, a VÁTI Nonprofit Kft-nek. A jelentést elfogadták, így a munka továbbra is zök-
kenőmentesen haladhat. 
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Két ország, egy cél, közös siker!
Două ţări, un scop, succes comun!

Miért van szükség a szennyvízhálózat kiépítésére 
Kétegyházán?
A csatornázatlan ingatlanok szennyvize a kertekben lé-
tesített emésztőkből eddig közvetlenül a talajba szivár-
gott, ami mind környezetvédelmi, mind egészségügyi 
szempontból jelentős kockázatot jelentett az érintett la-
kosok számára. Ahol pedig a szabályosan kiépített házi 
szennyvíztárolóból nem szivárgott el a szennyvíz, ott 
a gyakori szippantás jelentett kényelmetlenséget és ko-
moly anyagi megterhelést a családoknak. A szennyvíz a 
szivattyútelepen keresztül biológiai tisztítás nélkül, köz-
vetlenül került az Élővíz-csatornán át a Körösbe, jelen-
tősen rontva ezzel a folyó vízminőségét. 
A szennyvízberuházás megoldást jelent a felsorolt 
problémákra. A fejlesztésnek köszönhetően a csatorná-
zatlan területeken kiépül a szennyvízcsatorna. A fejlesz-
tés eredményeként a háztartások szennyvize a szenny-
víztisztító telepre jut, így megfelelő tisztítást követően 
kerülhet vissza a természetbe. A beruházás jelentős elő-
relépést jelent a település életében, hiszen javuló életmi-
nőséget és tisztább környezetet eredményez.

Mely területeken valósult már meg a szennyvízcsa-
torna-hálózatbővítés? 
I. ütem:

- Erkel u. (Gyulai út – Csabai út között)
- Csabai út (Béke u. – Erkel u. között)
- Marx u. (Sallai u. – Béke u. között)
- Sallai u.
- Béke u. (Marx u. – Csabai út között)

- Gyulai út
- Toldi u. (Márki u. – Zrínyi u. között)
- Márki u.
- Dózsa u. (Gyulai út – Márki u. között)
- Petőfi sor

II. ütem:
- Rákóczi u. (Gyulai út - Márki u. között)
- Kossuth u.
- Széchenyi u. (Gyulai út – Márki u. között, valamint 

a III. tizedben a 113-126. házszámig)
- Béke u. (Gyulai út – Csabai út között)

Mely területek érintettek a jelenlegi, III. ütemben?
- 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, valamint Rá-

kóczi u. betorkollásánál)
- 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)

Az egyes ütemek során kiépített szennyvízcsatorna 
hálózat hossza?
I. ütem: 5583 fm, II. ütem: 4080,4 fm, III. ütem: 5575,5 fm

Köszönet az információkért Nagy Éva Emőke 
pályázatírónak. (J.)

Fásítás magas fokon
A képviselő-testület még 
2012. évben döntést ho-
zott egy egységes telepü-
lésképről, melynek kere-
tében jelentős forrásokat 
különített el a régi fák ki-
vágására és pótlására.

A munkát saját dolgozóink 

végezték, alkalmazkodni 
igyekezve a néha szélsőséges 
időjáráshoz.
A Dózsa utca vörös szilva-
fával gazdagodott, a szoci-
ális földprogram keretében 
szerzett zártkertekbe nyárfa 
került. Gyönyörű zöldterü-
letet alakítottunk ki az Erkel 

és Csabai utcák sarkán, az 
Újfaluban lévő játszótéren, 
jutott fa a Batthyány utca 
pihenőparkjába, a Lukács és 
a Malom-tavak környékére,  
természetesen ültettünk az 
iskolák kertjeibe is.

A végső mérleg szerint 1500 

szilvafának és 11000! nyárfá-
nak alakítottunk ki új élőhe-
lyet, tovább szépítve Kétegy-
házánk amúgy is gyönyörű 
közterületeit.

 Köszönet mindenkinek, 
aki a munkában részt vett!

Kalcsó Isvánné 
polgármester

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.
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Óvodába indulunk!
Szülőként megtapasztal-
tam, micsoda nagy izga-
lom előzi meg az óvodába 
indulást a kicsik körében. 
Nem szólva a büszke szü-
lőkről, akik óvatoskodva 
terelgetik csemetéiket az 
óvoda bejárata felé, rá-
bízva Őket az óvó nénik 
szakértő felügyeletére.

Ebben az évben nem csak 
a szülők, de mi is büszkén 
állunk majd saját óvodánk 
kapujában, hiszen nekünk 
is ez lesz az első évünk, régi 
helyen, félig új épületben, és 
teljesen új munkatársakkal, 
új szemlélettel, új, igazi kö-
zösségi akarattal.
Kétegyháza Képviselő-tes-
tülete fontos és – hiszem, 
hogy – jó döntést hozott, 
amikor felhatalmazást adott 
egy új, önkormányzati óvoda 
elindítására. A kezdeménye-
zés a lakosságtól, a szülőktől 
indult el, akik gyermekeik 
számára egy más szemléletű 
nevelést igényeltek.

A testület eleget tett 
a lakossági, szülői 

kérésnek!

Meghozta a szükséges dönté-
seket, saját dolgozókkal, szi-
gorú takarékoskodás mellett 
felújítja a régi óvodaépületet, 
a jegyző közreműködésével 
beszerezte az engedélyeket, 
elhárít minden akadályt a 
szeptemberi indulás elől. Pá-

lyázat kiírását és elbírálását 
követően az óvoda vezeté-
sével Rubás Jánosnét bízta 
meg. 
Az új intézményvezető a na-
pokban készíti elő a Szakmai 
Programot és a szükséges 
Szabályzatokat, ezeket a tes-
tület fogja majd tárgyalni. A 
munkához a Hivatal szak-
emberei minden segítséget 
megadnak, előterjesztik a 
költségvetést, közreműköd-
nek a szakemberek kiválasz-
tásában, az egyes megállapo-
dások megfogalmazásában.
Lapzártánkig a jelentkezők 
száma meghaladta a felve-
hető létszámot, de senkit 
nem irányítunk más intéz-
ménybe, minden gyermeket 
örömmel várunk és foga-
dunk!

Ezzel a lépéssel Kétegyhá-
zán két óvoda működik to-
vább, egymás mellett, egy-
mást erősítve, mindenkor a 
gyermekek érdekeit, a szülők 
kéréseit szem előtt tartva.
Az önkormányzati óvoda 

felszerelésére és felújítására 
minden rendelkezésre álló 
forrást igyekszünk bevonni, 
úgy, mint a korábbi években 
a Román Tannyelvű Álta-
lános Iskola és Óvoda fel-
szereléséhez, felújításához. 
Ezt az oktatási intézményt 
sajnos át kellett engedjük 
az országos román önkor-
mányzatnak, de az átadáskor 
nem kellett szégyenkeznünk 
sőt, büszkék vagyunk rá!

Képviselő-testületi dönté-
sek alapján, a polgármester 
mellett működő pályázatíró 
csoport igénybe vételével és 
személyes kapcsolataink fel-
használásával hatalmas, sem-
mihez sem fogható támoga-
tásokat szereztünk a Román 
Iskolának.
Pályázatokból 2008. évben 
a KOMP pályázat keretében 
27 millió Ft-ot, 2009. évben 
épület felújításra 11 millió 
Ft-ot, laptopok beszerzésére 
2010. évben 5 millió Ft-ot, 
a „Fejlődés széles sávon” el-
nevezésű pályázat keretében 

5 millió Ft-ot fordítottunk a 
Román Tannyelvű Általános 
Iskola és Óvodára, saját erő-
ből készítettük el egyrészt a 
számítástechnikai termet és 
az óvoda felújítását.
Szakminiszteri rendeletek 
keretében kiírt pályázatokból 
évente 2-2 millió forintot, 
informatikai pályázatokból 
2,5 millió forintot pályáz-
tunk meg sikerrel és költöt-
tünk el azért, hogy a Román 
Tannyelvű Általános Iskola 
és Óvoda tanulói jobban, 
hatékonyabban, gazdagabb 
környezetben tanulhassanak.
Ezek óriási összegek és mél-
tán fejezik ki a képviselő-
testület jó szándékát és azt, 
hogy a gyermekek oktatását, 
nevelését mindennél fonto-
sabbnak tartjuk Kétegyhá-
zán.
Az újonnan induló óvodánk 
sem maradhat le, az ide járó 
gyermekek egyformán fon-
tosak számunkra, minden 
erőnkkel azon fáradozunk, 
hogy hasonló körülménye-
ket biztosítsunk számukra is.
Nem lesz könnyű, de helyt 
fogunk állni, méltó intéz-
ményt fogunk működtetni 
az Önök gyermekei számára.

Kedves Szülők!
Várjuk Önöket és gyerme-
keiket szeretettel óvodánkba 
akár szülőként, akár látoga-
tóként, akár vendégként.

Kalcsó Istvánné 
polgármester

Tisztelt Lakosok!
A Vidékfejlesztési Minisztérium elin-
dított egy Parlagfű Bejelentő Rend-
szert, ahol – egy gyors és egyszerű 
– regisztrációt követően BÁRKI be-

jelentheti, ha nagyobb kiterjedésű par-
lagfű szennyezésről szerez tudomást.
A bejelentés alapján a szükséges eljá-
rást a jegyző folytatja le.
A Rendszer eléréséhez az internetes 

keresőbe be kell írni „Parlagfű Beje-
lentő Rendszer”, majd bejelentkezni 
és megtenni a bejelentést.

dr. Medgyaszai László
jegyző
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Már gyúrjuk a Pogácsát...
Már gyúrjuk a tésztát, 
lassan kelni kezd, 2013. 
augusztus 17-18-ra ki is 
fog sülni Kétegyháza 
Pogácsája. Szerény, de 
mégis gazdag, tartal-
mas, olyan igazi mert a 
„MIÉNK”.

Meghívtuk Janicsák 
Vecát és Takács 
Nikolas-t, de itt lesz a 
rock zene kedvelőinek a 
Blades, a The Batteries 
és Kökény Attila.

Semmiképpen nem ma-
radhat el a főző és a 
pogácsasütő verseny, 
de újra megmérethetjük 
magunkat a sportver-
senyeken. Megrendez-
zük a tekeversenyt, a 
negyedmaratont, ka-
landos kerékpártúrára 
indulunk Lőkösházára a 
Bréda Kastélyhoz, lesz 
„lassúsági” ügyességi 
kerékpár verseny, paint-
ball és a görkorisok is 
bemutathatják tudásukat.

Fellépnek a helyi művé-
szek, de újra itt lesznek az 
iskolák tanulói, a Baptis-
ta Fúvószenekar, a Sérült 
Fiatalok és még sokan 
mások.

A rendezvény megrende-
zéséhez szükséges forrást 
pályázatból biztosítjuk, 
közel 2 millió forint – 
csak erre a programra 
fordítható – támogatást 
nyertük el a LEADER 
Közösségtől.

Részletes programunkat 
az augusztusban megjele-
nő számunkban találhat-
ják, de keressenek minket 
a település honlapján is. 

A rendezvényért a rend-
szeresen ülésező Szerve-
ző Bizottság felel, napi 
teendőket a Hivatal mun-
katársai végzik.

Kalcsó Istvánné
polgármester

„Adós (rab)szolgaság!”
„Az adós ember nem sza-
bad!” - kezdte gondolatait 
Vantara Gyula országgyű-
lési képviselő és az I. szá-
mú választókerület elnö-
ke, településünkön tartott 
sajtótájékoztatóján.

Kalcsó Istvánné polgár-
mester és Csumpilla Csaba 
képviselő házigazdaként lát-
ta vendégül Vantara Gyula 
elnök Urat, aki díszes Bi-

zonyságlevelet nyújtott át 
igazolván a Kétegyházát ter-
helő teljes adósság eltörlését, 
átvállalását.

Kiemelte, hogy 1956. önkor-
mányzat válláról emeltek le, 
közel 600 milliárd forintnyi 
adósságot, melynek ered-
ményeképpen a települések 
fellélegezhetnek, eldönthe-
tik, mire költenek, szabadon 
gazdálkodhatnak forrásaik-

kal. Emlékeztetett a segítség 
„árára” is, hiszen a hatályba 
lépett jogszabályok határt 
szabnak az újabb eladóso-
dottságnak, működési hitel 
felvételét nem engedélyezik, 
nagyobb adósság vállalását 
pedig előzetes engedélyhez 
kötik.

Kalcsó Istvánné köszöne-
tét fejezte ki a segítségért, de

 utalt rá, hogy több kötelező 
feladat finanszírozásához to-
vábbi állami szerepvállalásra 
van szükség és a jövőben 
sem képzelhető el az önkor-
mányzati működés az állam 
segítsége, támogatása nélkül. 
A település iparűzési adóbe-
vétele alacsony, így forráshi-
ánnyal kénytelenek szembe-
nézni. 

(J.)

Kiadja: Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala
www.ketegyhaza.hu - ujsag@ketegyhaza.hu 
Nyomdai előkészítés, design: Rakusz János


