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Télköszöntő
Mintha csak régen készült volna, úgy rontott be a nyári hőségbe, dermesztő leheletével kisöpörte
a fullasztó meleget az otthonokból. Óvatos füstcsíkok törtek az ég felé, megjelentek a naftalinnal
átitatott télikabátok a házak tornácain, színes sálak, kesztyűk váltották fel a kertek, parkok virágzó
színorgiáját.
Aztán egyszer csak visszavonult,
mintha rájött volna, hogy eltévesztette
az időt és a helyet. Vagy csak az egyik
fivére dorgálta meg mondván: „Még
nem jött el a Te időd, bátyám!”
Ősz volt! Szép, színes, lágy és illatos, a
szőlőmust édes ízébe a zajosan fortyogó gyümölcscefre fanyar illata vegyül.
A gazdák türelmetlenül várták, hogy
tisztuljon, becsülgetve éves munkájuk
várható eredményét.

Ősz van és tél! Vetés és aratás, bágyadt napsütés és csikorgó zúzmara
az ablakok szürke szemüvegén! Furcsa
kettősség, valaminek a kezdete és valaminek a vége. Kezdete az iskolának,
kezdete az óvodának, az őszi munkáknak, a karácsonyi készülődésnek, vége
a nyári forgatagnak, a forró szerelmes
estéknek. Megnyugvás és elcsendesedés. Egy meghitt pillanat, amikor szeretteink vállára hajtjuk fejünket és fátyolos szemmel nézzük az első adventi
gyertya fellobbanását.

gozni, élni.
Sok minden történt, mióta utoljára
Önöknél jártunk. Szomorkodtunk és
nevettünk, sírtunk és ellankadtunk,
majd erőt gyűjtve újra nekirugaszkodtunk, egymásba kapaszkodtunk, hogy
együtt erősebbek legyünk.
Kedves kétegyházi Lakosok!

Üljenek le néhány pillanatra, tegyék
félre dolgaikat, dőljenek hátra, kortyoljanak bele reggeli kávéjukba, engedjék meg, hogy a Születés gyertyáit
Kint a határban felbőgtek a gépek,
mögöttük fekete barázda gőzölög, Nálunk is elkezdődött valami, valami meggyújtva, belopózzunk életükbe és
mellettük az őszi vetés apró, zöld le- új, valami szép, valami, amiben küzde- kedveskedjünk Önöknek kis Hírújsávelei nyújtogatják nyakukat a nap felé, lem és remény van, amiben öröm és gunkkal.
Kalcsó Isvtánné polgármester
várakozás van, amiért érdemes dolerőt gyűjtenek a kemény fagyokra.
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Kis lépésekkel, de jó irányban...
Mint a megfontolt hegy- sen 284 főt foglakoztattunk,
mászó, aki magnézium- kifizetve 250.857.830, azaz
poros ujjaival tapintja ki a több mint negyed millikövetkező fogást és lassan, árd! forintot bérekre. A Táóvatosan, de célját min- mogató a munkavégzéshez
denkor szem előtt tartva 65.762.766 forint dologi kitör egyre feljebb, úgy ha- adást biztosított, ebből nagy
lad képviselő-testületünk értékű eszközöket, (földis azon az úton, amelyet fúrót, magassági nyakazót,
meghatározott önmaga pótkocsit, kombinált faipari
számára. Van, hogy kicsit gépet, aszfaltvágót), valavisszalép, majd gyorsan mint védőeszközöket, nyerselőre kettőt, éppen, aho- anyagokat (fonalat, faárut,
gyan azt Kétegyháza ér- építőanyagokat) szereztünk
deke megkívánja.
be. Szédítő számadatok, elképesztő eredmények egy
Településünk
polgármes- sokra hivatott, szorgalmas
terével, Kalcsó Istvánné- településen.
val beszélgettünk tervekről, A projektek keretében képeredményekről, kudarcokról, zéseket szervezünk, nöKétegyházáról.
vénytermesztést, tartósítást,
kosárfonást oktatunk olyan
Polgármester
Asszony! tudást nyújtunk, amelyet
Hogyan értékeli az első munkatársaink a közeljövőháromnegyed évet?
ben hasznosíthatnak.
Kis lépésekkel, de jó irány- A növénytermesztők novban haladunk. Kihasználunk ember 27. napján tettek
minden kínálkozó lehetősé- záróvizsgát, a Képző Közget arra, hogy gazdagítsuk pont munkatársai szerint a
Kétegyházát,
fejlesszünk, kétegyházi „diákok” a meépítsünk, szépítsünk, foglal- gyében a legeredményekoztassunk. Ismerjük a helyi sebben szerepeltek, többen
problémákat, a munkahelyek 100%-os vizsgát tettek.
hiányát, a mindennapi kenyérért való aggódást.
Ezek valóban megdöbMint ahogy minden évben, bentő számadatok!
2013-ban is az egyik leg- Úgy tudom, tulajdonosfontosabb célkitűzésünk a váltás volt a Szakiskolánál.
foglalkoztatás növelése volt. Mennyiben érintette ez a
Újabb és újabb pályázatokon kastély parkjára vonatkoveszünk részt, lassan nem zó elképzeléseket?
lesz olyan dolgozni akaró Széles körű lakossági kezkétegyházi lakos társunk, deményezés támasztotta alá
akinek ne tudnánk munkale- azt a törekvésünket, mely az
hetőséget biztosítani.
Almássy kastély parkjának és
a sportpályának önkormányHat nagy projektet valósítot- zati tulajdonba, de legalábbis
tunk meg, melyekben össze- használatba kerülését célozta

KÉ T E G Y H Á Z I
Lapok

meg. Korábban több alkalommal tárgyaltam ebben a
kérdésben az érintett szakemberekkel, legutóbb Budapesten, a Szakiskolát fenntartó minisztérium helyettes
államtitkárával. A megbeszélés során tájékoztatást nyújtottam Kétegyháza polgárainak kéréséről, átnyújtottam a
dokumentációt és határozott
intézkedéseket kértem. Ebben a kérdésben a képviselőtestület minden megoldásra
nyitott, semmilyen kompromisszum elől nem zárkózik
el.
Sajnos a kétegyházi Szakiskola azt nyilatkozta a parkot
felügyelő Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek, hogy az általunk kért területekre az
oktatáshoz van szüksége, így
a lakossági aláírásokkal alátámasztott kérésünket elutasították. A lakosságnak pedig
erre a területre szüksége lenne, úgy látszik, a 880 aláírást
nem vették figyelembe.
Ebbe sem nyugszunk bele,
az ügyben – a további lépések átgondolása után – a
képviselő-testület újabb kérelmet terjeszt fel a hatóságok felé. A döntés meghozataláig a Szakiskola jelenlegi
vezetésével igyekszünk megegyezésre jutni.

zásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, illetve nem tartalmazhat olyan
kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal.
A képviselő-testület néhány
utca tekintetében állásfoglalást kért a Magyar Tudományos Akadémiától, majd
felkérte a Finna Sándor képviselő Úr által vezetett Ügyrendi Bizottságot álláspont
kialakítására. A Bizottság
döntését követően meg kívánjuk vitatni ezt a kérdést
az érintett lakossággal és
csak ez után fog a képviselőtestület állást foglalni. Fontos kiemelni, hogy bármilyen
döntés születik, a felmerülő
kiadásokat a Kormány megtéríti úgy a lakosoknak, mint
az önkormányzatnak.

Úgy értesültünk, ebben az
évben is sikerült szociális
tűzifát szereznie a Minisztériumban.
Igen, ez valóban így van. Sajnos kicsit kevesebbet, mint
tavaly, de mindenképpen
segíteni fogunk a rászorultaknak. Nem hagyjuk, hogy
bárki fázzon az otthonában!
A kérelmek elbírálása szociális alapon történik, a kiosztást a fa megérkezését köveFelvetődött az utcanevek tően azonnal megkezdjük.
megváltoztatása is. Mi in- Már most ígérhetem, hogy
dokolja ezt?
ezt a feladatot minden más
Az önkormányzatokról szó- elé helyezem és semmilyen
ló törvény írja elő, hogy köz- késlekedést nem fogunk sem
terület nem viselheti olyan okozni, sem megengedni.
személy nevét, aki a XX.
századi önkényuralmi poliSok sikert és jó, hasznos
tikai rendszerek megalapomunkát kívánunk! (J.)
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Hírek a községházáról
Kétegyháza háza, a községháza utolsó állomása e
havi körképünknek. Településünk jegyzőjét kerestük meg kérdéseinkkel.

A település honlapján minden olyan információt közzé
fogunk tenni, amely a lakosságot részben vagy egészben
érintheti.

Mi újság a községházán?

Időközben megérkezett
Abrudán Andrea, az igazgatási csoport vezetője.
Milyen változásokról kell
tudnunk a 2014. évre vonatkozólag?

Nos, minden évben azt his�szük, hogy „lassan vége az
évnek” hangulatunk lehet,
de ez most egyre távolibbnak tűnik. A központi jogszabályok folyamatosan változnak, igyekszünk ezekhez
igazítani a helyi rendeleteket
is.
Volt jelentősebb változás a
települést érintő jogszabályokban?
Valójában minden változás
jelentős, ha nem is a teljes lakosságnak, de egy-egy lakossági csoportnak bizonyosan.
Az állattartással, ebtartással
kapcsolatos előírások szigorodtak, a településőrök
folyamatosan
ellenőrizni
fogják ezek betartását. Kérek mindenkit, tartsa be az
előírásokat, ne tartson több
kutyát vagy haszonállatot a
megengedettnél, mert bejelentés esetén nem tekinthetünk el az eljárás megindításától.
Ellenőrizni fogjuk az udvarok rendezettségét, a trágyatárolást és elvárjuk, hogy
mindenki gondosan és a jó
gazda felelősségével tartsa
rendben udvarát, környezetét.
Az utóbbi időben több kérdés, bejelentés érkezett a
szomszédokkal kapcsolat-

ban. Egy új törvény néhány
kérdést rendezett, így egyértelmű, hogy az áthullott terményt fel lehet szedni, ha a
tulajdonos ezt elmulasztja,
ugyanez a helyzet a közterületen lévő fákkal is! A mezsgyén álló fa termése a szomszédokat közösen illeti meg.
A közterületen lévő fákon
lévő termés leszedése tilos,
lopásnak minősül!
A kerítések tekintetében a
tulajdonosok közösen felelnek annak állapotáért, kivéve, ha valamilyen ok miatt az
építéshatóság valakit kerítés
létesítésére kötelez. Ennek
oka lehet pl. egy meszes gödör vagy más veszélyes hely
az adott telken. Ilyen egyébként Kétegyházán az elmúlt
években nem történt.
Korábban hírt adtunk a
kintlévőségek
behajtásáról. Hogyan alakulnak
ezek?
Köszönhetően a folyamatos
munkának és ez ezen a területen dolgozó ügyintéző
szorgalmának és szakmai
felkészültségének, a lakosság egyre inkább rendezi

tartozásait. Sokan – sajnos
– még mindig nem fogadják
el, hogy az utcák világítása,
a járdák, utak karbantartása,
az intézmények fenntartása, vagy a közfoglalkoztatás
önerejének finanszírozása
bizony sok pénzbe kerül.
Erre forrást az adóbevételek biztosítanak, így aki ezek
fizetésével elmarad, ingyen
használja azt, amit mások
rendesen kifizetnek.
Közelednek a választások.
Készülnek?
Valójában nem nagyon kell
készülnünk, illetve nem „nekünk” kell készülnünk! Hála
az elmúlt éveknek, olyan
munkatársaim vannak, akik
már nélkülem is tudják a
feladatukat. A választások
fő szakmai felelőse Tóthné
Lelóczki Andrea lesz, Ő
felel minden olyan feladat elvégzéséért, amely nem közvetlenül a Választási Iroda
vezetőjére van telepítve.
A szavazókörök nem változnak, a szavazatszámláló
bizottságok tagjairól a képviselő-testület kora tavasszal
fog majd dönteni.

Több jogszabály látott napvilágot az elmúlt hetekben.
Az átmeneti segély, a temetési segély, illetve a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás
megszűnik, helyükbe egységes önkormányzati segély
lép, feltételei hasonlóak a
korábbi átmeneti segélyhez,
de a polgármester indokolt
esetben méltányosságot gyakorolhat.
Az önkormányzati segély
– az eddigi gyakorlatnak
megfelelően – továbbra is
nyújtható természetbeni támogatásként is a kérelemnek
megfelelően. Itt elsősorban a
szolgáltatók irányában fennálló tartozás esetén közvetlen befizetéssel, tüzelő formájában, szennyvízrákötési
hozzájárulás kiegészítésével,
gyógyszerek
kiváltásával,
étkezési díj befizetésével
valósul meg a segélyezés.
Ezekben az esetekben a helyi Családsegítő Szolgálat
munkatársa működik közre
a kérelem elbírálásában és a
támogatás felhasználásában.
Az étkeztetésre irányuló szociális ellátás megmarad, a feltételek változatlanul hagyása
mellett.
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Fontos kiemelnem, hogy
a következő évtől még nagyobb hangsúlyt fektetünk a
gyermekek szociokulturális
környezetére és a család jövedelmi helyzetére alapozott
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének és
az abból fakadó további jogosultságok megállapítására.
Példaként említhető és óvodáskorú gyermeket nevelő
szülők figyelmébe ajánlható, hogy az óvodáztatási támogatás megállapításának is
egyik feltételévé vált a szülők
alacsony iskolai végzettségének vagy tartós munkanélküliségének a gyermek
közvetlen lakókörnyezetének elégtelen voltával való
együttes fennállása, mely
esetben egy folyamatos
anyagi támogatásra válik jogosulttá a szülő.
Úgy vélem, eleget tudunk
tenni a megnövekedett feladatoknak és elvárásoknak,
felkészültünk az év eleji
megnövekedő ügymennyiség
elintézésére is.
Vannak-e részletek a szociális tűzifáról?

A fenti feltételeknek megfelelő kérelmezők között
előnyben részesülnek azon
személyek, akik jogosultak
- aktív korúak ellátására, vagy
- időskorúak járadékára, vagy
- lakásfenntartási támogatásra, vagy
- a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
Wittmann Attilát, a Hivatal műszaki ügyintézőjét
kérdeztük a közelgő tennivalókról. Közeleg a tél.
Hogyan készülnek a hó,
jég eltakarítására?
A település megfelelő eszközökkel rendelkezik a közterületek tisztántartására, de a
járdákért az egyes ingatlanok
tulajdonosai felelnek. Kérünk mindenkit, hogy az árkokat – ha még nem tette és
az időjárás engedi – tisztítsa
ki, gondoskodjon homokról
vagy faforgácsról a járdák
jégmentesítéséhez. Sót – a
korábbi évekhez hasonlóan
– nem szabad használni.
Kiemelném, hogy a téli fűtéshez veszélyes vagy bűzt,
egyéb meg nem engedett
szennyezést okozó anyagot
– gumit, rongyot, műanyagtárgyakat - tilos használni.
Ennek betartását településőreink ellenőrizni fogják és
az elkövetővel szemben a
környezetvédelmi hatóság
súlyos bírságot szabhat ki.

Igen, folyamatosan érkezik a
tűzifa, a helyi rendelet szerint
azon kérelmezők jogosultak,
a) akiknek családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja
meg (42. 750.-Ft);
b) egyedül élő esetén, akinek a havi nettó jövedelme
a mindenkori öregségi nyug- Nos, köszönjük az infordíj legkisebb összegének 200 mációkat és jó munká t kí%-át nem haladja meg (57. vánunk a Hivatalnak!
000.-Ft).
(J.)
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„Ha adnak,
fogadd el...”
Amikor
pályázatokról
szólunk, valahogy olyan
érzése támad az embernek, hogy van egy nagy
fekete kalap, amit furcsa,
arctalan emberek tartanak a kezükben, és ha belenyúlunk – feltéve, hogy
szerencsénk van – egy
csomó pénzt kapunk. Ezt
persze csak el kell költeni
és semmi több.
Gyanítottam, hogy a helyzet ennél azért kissé bonyolultabb, így megkerestem
a Polgármesteri Hivatal
pályázatíróit és koordinátorait, Nagy Évát és Kis
Stefániát.
Hogyan is működnek
ezek a pályázatok a gyakorlatban?
Valóban nagyon sok tévhit
van ezzel kapcsolatban, a
bonyolult eljárások, a rengeteg papír, a többnyelvű
dokumentációk elrettentő
képet nyújtanak egy külső
szemlélőnek. Azonban, ha
türelmesen, lépésről-lépésre
haladunk, a látszólagos káosz renddé formálódik.
Hogyan szereznek tudomást egy-egy tenderről?
Egyrészt az internetről, vannak bevált kulcsszavaink,
amelyeket keresni kell, másrészt a vezetőknek érkező
hírlevelekből, amelyek már
gyűjtést is tartalmaznak az
önkormányzatokra.
Mi okozza a legnagyobb
problémát?
Nos, inkább problémákat
sorolnék, de talán két olyan

terület van, amelyet érdemes
megemlíteni. Az egyik az
előfinanszírozás, a másik az
elszámolásokkal kapcsolatos
– sokszor nem is értelmezhető – hiánypótlások.
A kettő összefügg, ha jól
értem, hiszen amíg nem fogadják el az elszámolásokat,
a költségeket meg kell előlegezni.
Igen, ez így van és az, hogy
az önkormányzat nem vehet igénybe – még áthidaló
jelleggel sem – hitelt, nehezebbé teszi a helyzetet. Sok
esetben több tízmillió forintot kell előlegeznünk és ezt
igen nehéz előteremteni.
Milyen probléma szokott
lenni az elszámolásokkal?
Szinte minden esetben valamilyen újabb nyilatkozatot
vagy másolatot kérnek, ami
semmiség, de a hiánypótlásról szóló levél megírása,
postázása, a válasz, majd
annak beérkezése több hetet
vesz igénybe.
Milyen nagyobb projektek vannak folyamatban?
Pillanatnyilag három kiemelt
munkánk van, két szennyvízberuházás,
valamint
„Közösségi tér biztosítása
és fejlesztése civil szervezetek számára” címmel egy, a
konyhát érintő projekt.
A szennyvízberuházás II.
üteme lassan lezárul, 2013.
november 27-én volt a
zárórendezvény. A konyhát
érintő pályázat még döntésre vár, míg a Szennyvízberuházás III. üteme a megvalósítás szakaszába lépett.
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Ez utóbbiról hallhatnánk
bővebben is?
Nos, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program
2007-2013 keretében megvalósuló Soc-Ket című,
HURO/1101/023/1.3.3.
azonosítószámú projekt keretében 5575 m hosszú csatornahálózat épül meg, 2014
novemberéig.
A projekt Vezető Partnere
a romániai Socodor (Székudvar) község, akik a hazai
projekttel párhuzamosan valósítják meg a saját, hasonló
beruházásukat. A pályázatot
az Európai Unió és a Magyar
Köztársaság támogatja.
Mekkora költségvetéssel
rendelkeznek, és mikorra
kell megvalósítani a projektet?
A projekt összköltségvetése
nettó 999.420 €, - mintegy
300 millió forint -, melyből
az európai uniós támogatás
791.267 €, a hazai kormányzati támogatás 99.942 €. A
szükséges önerőt és az Áfa-t
az önkormányzat biztosítja.
A projekt futamideje
2012.12.03 - 2014.11.03.
Úgy tudom, Székudvar
egy jelentősebb összeget
átad nekünk.
Ez így van! Kalcsó Istvánné polgármester Asszony
kérésére - és persze tárgyalásainak eredményeképpen
-, Székudvar, 70.000 €-t 21 millió forintot - a saját
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költségvetéséből
átenged
Kétegyházának, hogy minél
jobb minőségben valósulhasson meg a beruházás.
Maga a hír nagyszerű, de a lakosság által is észlelt időleges
leállás ennek az átcsoportosítási kérelemnek köszönhető, ugyanis a közreműködő
szervezetnek el kell fogadnia
ezt a kérést.
Ameddig ez nem történik
meg, minden további lépéssel várni kell, hiszen több
munkát kell majd megrendelnünk a közbeszerzési eljárás győztesétől.
A közbeszerzést mégis elindították?
Nos, igen, a képviselő-testület nem várt tovább, egyrészt
elindította a közbeszerzési
eljárást, másrészt pedig arra
kérte a Polgármestert és a
Hivatalt, hogy mindent tegyenek meg a gyorsítás érdekében. Szinte napi kapcsolatban vagyunk a székudvari
partnerrel, minden szükséges iratot, igazolást benyúj-

tottunk, így „csak” várnunk kell.
A lakosok kissé türelmetlenek, sokan befizették az
érdekeltségi hozzájárulást
és nem látják, hogy elindult volna a munka.
Több jelzés érkezett már ebben a kérdésben, de mindenkit megnyugtatunk, hogy folyik a munka, csak talán nem
a leglátványosabb részek
vannak folyamatban. A közbeszerzési eljárás eredménye
meglett, még decemberben
megkötjük a szükséges kivitelezői megállapodást és
azonnal elkezdik a munkát.
Maga a projekt sem engedi
meg a késlekedést, hiszen a
csatornahálózat kiépítésének
és a projektben vállalt indikátoroknak 2014 novemberéig meg kell valósulniuk.
Készültek-e már előrehaladási jelentések?
A projekt folyamán eddig
két jelentést nyújtottunk be
a közreműködő szervezet, a
VÁTI Nonprofit Kft. részére, aki mindkettőt jóváhagyta. A jelentésekben számot

adtunk az eddig elért eredményekről, a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséről,
alkalmazott tájékoztatási és
nyilvánossági elemekről, valamint a nyitórendezvény lebonyolításáról. A következő
jelentés 2013. december 17.
napjáig esedékes.
Egyébként a kivitelezést a
település honlapján folyamatosan figyelemmel lehet
kísérni, de bármilyen kérdéssel fordulhatnak közvetlenül
hozzánk is.
Végül az egyik legfontosabb kérdés Milyen utcákat érint a beruházás?
A kétegyházi projektrész a
Toldi, az Úttörő, a Kölcsey,
a Rákóczi, a Zrínyi, a Batthyány, a Gyulai, a Móra és a
Dózsa utcákat érinti.
Egyikükről úgy hallottuk,
hogy elköltözik a településről.
Igen, december 1. napjával
Kanadába költözünk a családommal. Nagyon szerettem
itt dolgozni, jó barátokat és
jó munkatársakat hagyok
magam után. Remélem, sőt
bizonyos vagyok benne,
hogy Nagy Éva munkatársnőm mellé megtalálják a
megfelelő tolmács-pályázatírót.
Köszönjük és további jó
munkát, Kis Stefániának
és családjának sok sikert,
új otthonukba békés családi életet kívánunk! (J.)

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

KÉ T E G Y H Á Z I
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Kilométerek
számolatlanul azaz

“A futás öröme
legyen velünk!”

Közeledett az edzés ideje.
Lassan öltözött. Gondosan
fűzte be cipőjét, melegítő
krémmel masszírozta át lábait, szorosra húzta széldzsekijének pántjait. Néhány pillanat még és kilépett
az ajtón. Nagy levegőt vett,
érezte az oxigén semmivel
össze nem téveszthető, émelyítő ízét, érezte, ahogyan átjárja tüdejét, a vére telítődik
és tombolva tölti fel reszkető izmait.
Látta maga előtt az utat. Ott
volt, nem mozdult és csak rá
várt. Az út és a futó! Csak
ketten voltak!

fognak sportolni. Nem volt
drága
edzőfelszerelésük,
nem volt egyesületük meg
tagdíjuk, még csak edzőjük
sem. Egyszerűen élvezték a
közös programot, lelkendezve dicsekedtek eredményeikkel, tanácsokkal segítették
át egymást a nehezebb időszakokon.
Találkozhatunk velük az
utakon, inthetünk nekik, de
legtöbbször csak egy-egy
köszönő pillantással válaszolnak.
Sok-sok ezer kilométer!
4 fiú, akik ott voltak Kaposvárott a félmaratonon,
lépteik
visszhangzottak a Békéscsaba-AradBékéscsaba szupermaraton
aszfaltján, lelkendezve futották végig a Nike budapesti
versenyét.
Egyik társuk 2013. év végére
eléri az 1000 km-t, másikuk
ráduplázott, a 2000 km-es
össztávot tűzte célul.

Vajon hányan tudják, hogy
mit jelent lefutni tízezer métert és százezret vagy egymilliót, netán kettőt? Vajon
hányan tudják, hogy milyen
majdnem körbebringázni a
földgolyót?
Bizonyára nem sokan! Vannak azonban Kétegyházán,
akik tudnak erre válaszolni.
Néhány éve lelkes fiatalok – Irigyled Őket, hát csatlaés már nem annyira fiatalok kozz! 			
– elhatározták, hogy együtt
(J.)

KÉ T E G Y H Á Z I
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Szép volt srácok!

A Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola táncosai 2013.
október 25-27. között Szegváron a Dömötör Napi kamara néptánc fesztiválon vendégeskedtek.

A 10-14 éves korosztályban versenyző fiatalok Halmi Zoltán Kétegyházi és Nadabi táncokból készült koreográfiájával léptek fel. Előadásukat a zsűri arany minősítéssel
jutalmazta.
Táncosainkat Brád Csillát, Papp Orsolyát, Ollár
Andreát, Bandula Kornélt, Dehelán Gergőt és
Ottlakán István Csabát dicséret illeti.
Gratulálunk sikereikhez!
Kalcsó Istvánné polgármester

Nemzetiségi

kapcsolatainkról
Kétegyháza több nemzetiségű település, a testület és természetesen
Kalcsó Istvánné polgármester igyekszik kiváló kapcsolatot ápolni a
román, a német és nem
utolsó sorban a roma
nemzetiségekkel.
Munkáját több alkalommal elismerték, Románia
Nemzeti Ünnepe alkalmából látta vendégül elsőként
Románia
Magyarországi Nagykövete, H. E. Mr.
Alexandru Victor Micula
Budapesten, egy színvo-

nalas esten, a képviselőtestület tagjaival együtt,
majd Románia Magyarországi Főkonzulja, Florin
Trandafir Vasiloni fogadására volt hivatalos.
A találkozókon a vezetők
kötetlen formában válthattak szót Kétegyházáról, az
itt élőkről, gondokról, eredményekről. A két meghívás
kifejezte és kifejezi a magas
rangú román politikusok
elismerését és barátságát,
amelyet polgármesterünk
hosszú évek munkájával érdemelt és érdemel ki.
(J.)

2013. december
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Hőseinkre emlékeztünk Kitüntetetést vehettem
át Október 23-án

Október 23. Hőseinkre
emlékeztünk!
Régmúlt
hősökre, akiknek arca
már elhalványult, cselekedeteik a történelem részeivé váltak és mindennapi
hősökre, akik közöttünk
élnek, akikre felnézünk,
akik példaképeink.
Október 23. Az emlékezés
napja és a kézfogásé, az
ünneplésé és a visszatekintésé.
A Márki Sándor Általános
Iskola diákjai színvonalas
műsort adtak, melyért külön

köszönet és dicséret illeti
Őket és felkészítő tanáraikat.
Kétegyháza Képviselő-testülete ünnepi ülésen hajtott
fejet a forradalom hősei
előtt és elismeréseket nyújtott át négy, köztiszteletben
álló kétegyházi hölgynek,
Hernádi Zoltánnénak, Járási
Károlynénak, Szántó Flórának, valamint Zombai Károlynénak.
Munkájukhoz, életükhöz,
eredményeikhez jó egészséget kívánok!
Kalcsó Istvánné polgármester

“

Tisztelt
Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester!

Az első szó a köszöneté, a
Képviselő-testületet és a
Polgármestert illeti, azért
mert a kétegyházi közösségért végzett több évtizedes munkát értékelték
a „Kétegyházáért” díjjal
mind a négy kitüntetett
személyében.
A második szó azt a román
közösséget illeti, melynek
magam is részese vagyok és
akik évszázadokon át meg-

őrizték anyanyelvüket, kultúrájukat, hagyományaikat,
melyből ma is táplálkozunk,
ez határozza meg identitásunkat és ez adja a település
egyediségét.
A díj kötelez, hogy továbbra
is elkötelezett legyek településünk és annak lakói iránt,
ezt belső meggyőződésből,
tiszteletből teszem.
Tisztelettel: Zombainé
Szarka Mária

Igen kellemes meglepetés ért
a napokban, a postaládánkban egy meghívót találtam,
melyben Polgármesterünk
értesített, hogy részemre a
képviselő-testület Október
23-án „Kétegyházáért” emlékérem kitüntetést adományoz.
Izgalommal vártam ezt a napot!
Elérkezett és a családom
tagjaival, nemzeti ünnepünk
reggelén, az ünnepi tanácsülésen és megemlékezésen
részt vettünk.
Négyen vehettük át Kétegyháza legrangosabb, megtisztelő kitüntetését, egy nagyon
szép, bensőséges ünnepség
keretében.

munka szeretetét és becsületét.
A bölcsődében két generáció nőtt fel a kezem alatt. 42
évig azt csinálhattam, amit
szeretek, így sokak „Ica nénije” lettem, ami engem boldoggá tesz.
A nyugdíjas éveimet megszépíti és megkönnyíti kicsi
unokám. Azt szoktam mondani, hogy én Őt ajándékba
kaptam ahhoz, hogy a nyugdíjas évek kezdeti nehézségét nem éreztem meg. Öt
fiú unokám büszke mamája
vagyok.
Munkahelyemen jó kollektívában dolgozhattam községünk gyermekeiért és szüleiért.

Szeretném megköszönni a
Polgármester Asszonynak, a
Képviselő-testület tagjainak
és mindenkinek, aki javasolt
e megtisztelő kitüntetésre.
Azt, hogy boldogan ott állhattam és hallgathattam a
munkásságomat értékelő elismerő szavakat, köszönöm
a férjemnek és a családomnak, mert a biztonságos hátteret Ők nyújtották.
Minden segítséget megkaptam Tőlük, hogy nyugodtan
dogozhassak és mellette a
társadalmi munkát is szívesen végezzem.
Örülök, hogy még itt lehet
közöttünk az Édesapám, hiszen Őtőle tanultam meg a

Vöröskeresztes munkámban is az embereken való
segítést, a véradásszervezést
tekintem a legfontosabbnak.
A nyugdíjas klubban találtam meg azt a közösséget,
ahol jól érzem magam a
nyugdíjas társaim között és
ezzel a közösséggel együtt
tehetünk községünkért, embertársainkért.
Még egyszer megköszönöm
mindenkinek a sok gratulációt, azt a jó érzést, amit
ezen a napon átélhettem,
hogy megtapasztaltam, jó
kétegyházinak lenni, jó e
község lakosaiért tenni.
Járási Károlyné

Köszönetnyilvánítás
A Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segítőik Egyesülete által, 2013 szeptemberében megrendezett megyei szintű Sportnap a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósulhatott meg. Köszönet a segítségért!
Csáki Andrásné Egyesület vezetője

KÉ T E G Y H Á Z I
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Elismerték munkánkat! Szociális foglalkoztatás

dr. Pintér Sándor belügyminiszter Úr, Budapesten
elismerést nyújtott át Önkormányzatunk részére a
közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai
munkáért.
Az elismeréssel Önkormányzatunk
3.000.000
forint külön támogatást
kapott, melyet közfoglalkoztatásra fordítunk.

Köszönetünk jeléül kis ünnepségre invitáljuk közfoglalkoztatott
dolgozóinkat
2013. december 21. napján
a Művelődési Házba.

Köszönet illet mindenkit,
aki közreműködött, segített, velünk együtt dolgozott
vagy csak egyszerűen ránk
gondolt.
Kalcsó Istvánné
polgármester

Tisztulnak földjeink

Fogyatékosok Nappali Intézménye:
A nappali ellátást nyújtó intézményünk elsősorban a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára a saját otthonukban
élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra.
Szolgáltatásaink: napi egyszeri meleg élelem szükség esetén; fejlesztő foglalkozások biztosítása; szabadidős programok szervezése, egészségügyi és mentális gondozás, testi
képességek megtartásának elősegítése, hivatalos ügyek intézése
Szociális Foglalkoztató
A szociális foglalkoztató 13 fővel működik, a foglalkoztatás
keretén belül készítünk rongyszőnyeget, lábtörlőt, horgolt
szőnyeget, díszpárnát, munkaruházatot, női táskát, női férfi
kötényt, edényfogó kesztyűt, állatfigurákat, amelyek megvásárolhatóak intézményünkben.
Szolgáltatásaink:
Nadrág felszegés, húzózárcsere nadrágban, szoknyában kabátban, függöny varrás, kisebb javítások alakítások, egyedi
kéréseket is teljesíthetünk.
Szolgáltatásaink igénybe bevehetőek:
Hétfőtől- csütörtökig: 8:00-16:00-ig, pénteken: 8:00-13:00.- ig.
Cím: Kétegyháza Úttörő u. 26. szám. Tel: 66/ 250-288
dr. Rakuszné Villám Mária intézményvezető

Értékeket gyűjtünk

Utolsó fejezetéhez érkezett a Szennyvízberuházás
II. üteme. A kétegyházi
Lakosok által alakított
víziközmű Társulat jól
szerepelt, az érdekeltségi
hozzájárulások nagyobbrészt befizetésre kerültek.
Sajnos azon lakosokkal
szemben, akik nem tettek
eleget fizetési kötelezettségeiknek, végrehajtási
eljárást kell kezdeményeznünk a jegyzői adóhatóság bevonásával.
Az elvégzett munkát szakembereink átvették, azt működésében kipróbálták, a
hibákat, hiányosságokat orvosolták, javították.

Ígéretünkhöz
híven
a
szennyvízcsatorna
rendszerre 2013. november 22.
napjáig igazoltan rákötött
ingatlanok tulajdonosai között egy – Szelezsán Zsolt
vállalkozó által felajánlott
- mosógépet sorsoltunk ki
2013. november 27. napján. A soroláson részt vett
a képviselő-testület, Vantara
Gyula országgyűlési képviselő Úr és dr. Kiss András, a
Nemzeti Környezetvédelmi
és Energia Központ Nonprofit Kft. osztályvezetője.
A sorsolás nyertese Székács
Lászlóné, Kossuth utca 33.
szám alatti lakos.
Gratulálunk
nyereményéhez! (J.)

KÉ T E G Y H Á Z I
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Régi adósságának tett
eleget a képviselő-testület, amikor döntést hozott
a volt Hódi-ház (pártház)
felújításáról és funkciójának megváltoztatásáról.
A határozat a Gyűjtemények Házának kialakításáról szólt, a fedezetet
LEADER pályázatból sikerült biztosítanunk.
Elvégeztük az épület teljes
külső renoválását, a tetőgerinc javítását, a cserépfedés
helyreállítását. Jutott forrás
padlóburkolatra, csempézésre, belső festésre, nyílászárók cseréjére, sőt még a
berendezést is sikerült – legalábbis részben – megvásárolni, elkészíteni.
Gyönyörű épület lett, tágas,

világos, van benne tárgyaló,
és természetesen jutott hely
a kiállításoknak is.
Kedves kétegyházi Lakosok!
Az épület rendelkezésre áll,
de ma még üres, a falak képekre, a sarkok tárgyakra
várnak, az értékekkel való
feltöltéshez mindnyájunkra szükség lesz. Tekintsük
át otthonunkat, gondoljuk
át, mit tudnánk bemutatni,
mivel tudnánk hozzájárulni
a kétegyházi gyűjtemények
gyarapításához.
Képviselő-testületünk hamarosan döntést fog hozni
a gyűjtésről, melynek részleteiről tájékoztatni fogom
Önöket.
Kalcsó Istvánné
polgármester

2013. december

Pályázati felhívás
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.) a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama és jellege: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónapos
próbaidővel, teljes munkaidőben. A munkavégzés helye:
Kétegyháza, Dózsa u. 90. A munkakörrel járó lényeges feladatok: A mindenkor hatályos 49/2004 (V.21.) ESZCSM
rendeletben, a mindenkor hatályos 51/1997 (XII.18.) NM
rendeletben, a mindenkor hatályos 18/1998 (VI.3.) NM
rendeletben foglaltak szerint.
Pályázati feltételek:
a) főiskola, egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet
szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel
rendelkező védőnő a 49/2004 (V.21) ESzCsM rendelet
szerint.,
b) felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
c) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, foglalkozás
egészségügyi alkalmasság.
A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell
a) a szakmai önéletrajzát, az iskolai végzettséget és szakmai
gyakorlatot igazoló okmányok másolatát;
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
c) a külön jogszabályban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.
d) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje a KSZK honlapján
történő megjelenéstől számított 30 nap, azaz 2014. január
10. A pályázat elbírálásának várható ideje a képviselő-testület 2014. januári ülésén, előtte szakmai bizottság bírálja a
pályázatokat.
Az állás várhatóan 2014. február 1. napjától tölthető be.
Illetmény, juttatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.
A pályázatokat Kalcsó Istvánné polgármester címére kérjük
benyújtani (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.) írásos, nyomtatott
formában. A borítékra kérjük ráírni: „Védőnői pályázat”.
A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítást nyújt
Kétegyháza Nagyközség Polgármestere (telefon: 06-66250-122)”
Kalcsó Istvánné
polgármester
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Az óvodában
jártunk
avagy
„Egy gyermeknek boldog
emlékekre van szüksége…”

Kisütött a nap a Napsugár Óvodában, sugarai
beragyogták az épületet,
vidám gyermekzsivajt varázsoltak a színes falak
közé.
Sok-sok izgatott hangocska,
topogó lábak, suhogó ruhácskák és szélesen mosolygó arcocskák melengették
szívünket, amikor számba
vettük, hányan is vagyunk
immáron.
Bizony sokan lettünk, többen, mint elegen így aztán két
csoportba szerveződtünk, új
dajka nénit kerestünk, nevet
találtunk magunknak, hogy
megkülönböztethessük egymást és – persze csak néha
– versenghessünk is egymással.
Két csoport, sok-sok kis
óvodás, a Méhecskék és a
Hupikék Törpikék.

portok ideális körülményeket teremtenek a gyermekek
számára. Minden csoport
16-16 csöppséget fogad,
szobáik, foglalkoztató termeik tágasak, szellősek, világosak, esztétikusak, mindennapi életüket érdekes
programokkal, tevékenységekkel tesszük változatossá,
színessé.
Az ünnepekre, ünnepségekre együtt készülünk, bevonva a szülőket, nagyszülőket,
közös élményeket szerezve
és nevetést varázsolva kicsik
és nagyok arcára egyaránt.

Nem unatkozunk! Az Óvoda Pedagógiai Programja bizony nem enged megállást.
Szeptemberben tartottuk
óvodánk névadó ünnepélyét, amelyre sikerült azt a
Hevesi Imrét meghívni, aki
a Pogácsa Fesztiválok egyik
legkedveltebb gyermekdal
előadója volt. KöszönhetőA Napsugár Óvodában ki- en támogatóinknak műsor
alakított kis létszámú cso- és – munkatársnőnk által
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sütött - szülinapi torta gazdagította a kis rendezvényt,
melyet az eljövendő években
Óvodánk születés- és névnapjaként fogunk újra és újra
megrendezni.
Októberben vásárba mentünk, Mihály-napi vásárba.
Nagy bulit rendeztünk, kikiáltókkal, dobosokkal, dalos
játékokkal, forgataggal, árusokkal, kicsiny vásárlókkal,
akik még kisebb kosárkákat
cipeltek apró kezecskéikben.
Volt alkudozás, kacagás,
fontoskodó árusok, akik kevesellték az árat, csalafinta
vásárlók, akik pedig sokallták. Gazdát cserélt itt perec,
gyümölcs, kicsiny ajándék,
fizetségül – erdőben gyűjtött
- gesztenye szolgált, mégpedig a vadabb fajtából.
Az Állatok világnapján a
Muntyán Család gazdaságába látogattunk, lóra ültünk,
ismerkedtünk simogattunk
és riadoztunk, de a végén
együtt kacagtunk önmagunkon és persze egymáson.
A szárazföldről vízre szálltunk és egészen Gyuláig
mentünk, ahol úszni tanulunk. A távolságot busszal
győzzük le, melyért polgármesterünket illeti hálás szó
és köszönet.
Ha ez még nem lenne elég,
hát volt egy „Tök Jó Nap”unk is, október 31-én. Vendégül láttuk a bölcsődéseket,
tágra nyílt szemmel figyeltük

az óvó nénik tökbábukkal
előadott meséjét, majd játszottunk, játszottunk, játszottunk.
Volt tökfaragás, töktáska készítés, tökös süteménysütés
és „tökjó” játszóház, a végén
pedig sorverseny, tökgurítással.
November 4-én, Békéscsabán az Ibsen házba látogattunk, a Bábszínházba. Jegyeinket ajándékba kaptuk,
Csumpilla Csaba képviselő
Úrtól, köszönet érte.
Márton Napon a „Márkisokkal” voltunk együtt, szülők,
gyerekek egymás kezét szorongatva vonultunk lampionnal, színes fényáradatot
varázsolva.
Nagycsoportosaink ismerkednek a az iskolai élettel,
havonta egy-egy alkalommal
meglátogatják a leendő tanító néniket, magukba szívják
a tudomány émelyítő levegőjét.
Óvodánk kapui nyitva állnak,
minden rendezvényünkre
hívunk, várunk mindenkit,
Legközelebb „Karácsonyi
vásári forgatag”-ot rendezünk december 18-án 16.00
órától, Óvodánkban.
Mindennapjainkról
folyamatosan hírt adunk, de látogassanak meg minket a
Kétegyházi Napsugár Óvoda facebook oldalán is.
Rubás Jánosné
intézményvezető

Mindnyájunk karácsonya!
Hagyományainkhoz híven 2013. évben is hívjuk, várjuk Önöket és kedves családjaikat egy közös karácsonyi ünnepre. Fenyőfát állítunk, együtt feldíszítjük, kis dobozokat helyezünk alá, és néhány percet,
órát töltünk együtt, szeretetben, békességben, áldást kérve településünkre és lakosaira.
A gyertyagyújtás 2013. december 20-án lesz, 17.00 órakor a Művelődési Házban!
Várjuk Önöket szeretettel!
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