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Kedves kétegyházi Lakosok!
„Ha újra itt a nyár és meleg az idő”- a régi sláger
szövegére gondolva – nekem az alábbi válasz jut
eszembe – akkor Pogácsafesztivál.
A képviselő-testület ebben az évben is lehetőséget teremtett a költségvetésében arra, hogy XI.
alkalommal megrendezhessük a Pogácsafesztivált. Ez az egyetlen települési rendezvény, amelyet
azért szervezünk, hogy őrizzük, ápoljuk a hagyományainkat és együtt ünnepelhessünk. Fontosnak
tartjuk, hogy a jó adottsággal rendelkező teret,
mint közösségi terünket a hagyományainkhoz
híven szépen berendezzük, a fesztiválhangulatot
megteremtsük, hogy az ide érkező lakosaink és a
távolabbról érkező vendégek is jól érezhessék magukat.
A hagyományainkhoz híven, év elején nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a Szervező bizottság és
a Hagyományőrző Kulturális és Szabadidős Egyesület tagjaival a szervezési munkákhoz. Több alkalommal üléseket, megbeszéléseket

tartottunk és gyűjtöttük a javaslatokat, az ötleteket.
A sokféle elképzelést követően, a plakátokon
szereplő programok megvalósítására kerülhet sor.
Voltak talán jobb elképzelések is, de nem tudtuk
mindet megvalósítani, elsősorban azért, mert a
művészek az általunk megjelölt időpontokban
már foglaltak voltak. Mégis - most úgy érzem -,
két remek napot tölthetünk majd együtt sokféle,
minden korosztály igényeit kielégítő programokkal.
Kérem, látogassanak ki minél többen a fesztiválra, vegyenek részt a főzőversenyen, a pogácsa
sütő versenyen és minden egyéb programon. Töltsük együtt ezt a két napot kikapcsolódással, beszélgetésekkel szórakozással. Örüljünk a találkozásainknak és annak, hogy még együtt lehetünk.
Szeretettel várjuk Önöket!
Kalcsó Istvánné
polgármester
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Tovább épül és szépül Kétegyháza
A környezetvédelem mindannyiunk közös feladata és kötelessége, ezt a kérdést a képviselő-testület is, mint kötelező
önkormányzati feladatot, mindig is kiemelten kezelte.
Hosszú évek után ismét önkormányzati tulajdonba került
a legnagyobb záportározó, a vasútállomási nagy tó. Az igen
elhanyagolt és nádassal benőtt terület rehabilitációjáról
döntött a képviselő-testület. Jelenleg is dolgoznak a munkagépek. Közfoglalkoztatott dolgozóinkkal együttműködve
először a gaz és a vad növényzet eltakarítására, a kellemetlen
szagú állóvíz leszivattyúzására került sor. A meder kotrásával
egy időben a közalkalmazott és közfoglalkoztatott kollégáink a kis tó feltöltésén munkálkodtak. Egy kisebb tó és ligetek kialakítását még ebben az évben megvalósítjuk, lassan
kezd barátságosabbá válni a környezet.
Nagyon nagy öröm ez a környéken lakóknak. Telefonon és

személyesen is sokan jelezték, hogy ezzel a döntésével a
képviselő-testület egy régi álmukat teljesítette. Útkarbantartásról, parkolók kialakításáról, az iskolák környékén forgalomlassítók kiépítéséről hozott határozatot a képviselő -testület a júniusi ülésén.
Kiépítésre kerül a Szent Imre utcában a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, a Konyha, a Fogyatékosok Nappali Intézménye és a Varroda előtti parkoló.
Felújítjuk a Görögkeleti temetőben a ravatalozó előtti teret,
felújítjuk és tovább építjük az utat a Baptista temetőig.
Az iskolák környékén, a korábban már megígért és tervezett forgalomlassítók kiépítése is megvalósul az iskolai
szünet végére. A munkálatok hamarosan elkezdődhetnek. A
szükséges anyagi fedezetet a 2017. évi költségvetésből biztosítjuk.

Értékteremtő munka a közfoglalkoztatás keretében
A Katolikus temetőben az urnafal kiépítése, a környezetének rendbetétele a közelmúltban készült el, a létesítményt,
az építkezést követően átadtuk a Katolikus Egyháznak.
Az önkormányzat által működtetett régi sportpálya öltözőjének felújítása folyamatban van. A 60-as éveket idéző,
nagyon elhanyagolt és rossz állapotú, használhatatlan berendezési tárgyakkal felszerelt épület karbantartásáról és
a részleges felújításáról egyezett meg az Önkormányzat a
Szakiskola vezetőivel. A megállapodás eredményeképpen
kicseréltük a nyílászárókat, megjavítottuk a tetőt és hozzá építettünk egy előtető részt. A burkolás, a festés-mázolás befejezését követően, bútorok elkészítését tervezzük.
A régi létesítmény felújításával egyidejűleg, a Sportegyesülettel együttműködve, az új sportpályán is folytatjuk a fejlesztéseket. Az Egyesület pályázatot nyert a lelátó kiépítésére, a bútorzat, a berendezési tárgyak elkészítésére, mely már
részben elkészült, hamarosan befejeződnek a munkálatok.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében kaput és kerítést épített, felújítottuk a portai épületet, és tovább folytatjuk az udvarrendezést.

A Szent Imre utca 4. szám alatti ingatlan - amely Közfoglalkoztatási központ – tetőfelújítása is hamarosan befejeződik.
Dolgozóink ezt a nagyon nehéz munkát a hőség ellenére is
lelkiismeretesen végzik, a több mint 100 éves épület állagmegóvása ezzel hosszú időre biztosítva lesz.
A növénytermesztők által termelt zöldségféléket a napközi konyhának értékesítettük. Az Ő munkájuknak köszönhetően, a községünk rendben tartása is biztosított. A parkok,
terek, kertek, intézmények környezetében a kapálás, fűnyírás, gazolás folyamatosan történik. Természetesen itt nem lehetünk mindig naprakészek, hiszen településünkön nagyon
szélesek az utcák a közterületek.
A környezetünk tisztántartása és szépítése érdekében a lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk.
A Varroda és Szövöde munkája is folyamatos. Az előző
évek termékeinek értékesítése megtörtént, az ebből folyó
bevételt visszafordítjuk a közfoglalkoztatásra. Ez azt jelenti,
hogy újabb munkálatokat végzünk ezáltal, amely a közfoglalkoztatottaknak munkát ad és egyben értéket is teremthetünk vele.

„Kétegyházáért” Hagyományőrző, Kulturális és Szabadidős Egyesület
A „Kétegyházáért” Hagyományőrző, Kulturális és Szabadidős Egyesület 2015 évben alakult. Jelenleg
12 tagunk van, de szeretném, ha ez a szám az
évek alatt növekedne. Az egyesület egyik célja a hagyományápolás és hagyományőrzés,
amely népszerűsítésére kiváló lehetőség a
Pogácsafesztivál.
Az alapszabályzatban foglaltaknak
megfelelően, már a megalakulást követően közreműködtünk a települési Pogácsafesztivál megszervezésében és lebonyolításában. A fesztivál támogatásával a másik
alapszabályban rögzített célirányunknak is eleget teszünk, miszerint szabadidős és kulturális te-

vékenységet szervezünk szülőfalunk lakosainak.
Jelenleg is segítjük a fesztivál szervezését
munkánkkal, és anyagi támogatást is tudunk
nyújtani a Nemzeti Együttműködési Alaphoz
benyújtott, nyertes pályázatnak köszönhetően. Kreatív foglalkozáshoz szükséges
eszközöket, arcfestéshez, csillámtetováláshoz, kellékeket vásárolunk a gyermekprogramokhoz. Várom azok jelentkezését,
akik kedvet éreznek ahhoz, hogy tagjai
legyenek egyesületünknek és közösen dolgozzunk egy jó cél érdekében.
Tóthné Lelóczki Andrea egyesületi elnök
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Közreműködés a
Pogácsafesztiválon

Kétegyházi Petőfi
Polgárőr Egyesület

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye Kétegyházi Intézményegységének munkatársai az előző évekhez hasonlóan az idén is kiveszik részünket a Pogácsafesztivál körüli teendőkből.
Szombaton és vasárnap közreműködünk a belföldről
és külföldről érkező fellépő vendégek étkeztetésében. Felszolgáljuk a többféle pörköltet, kenyeret, ásványvizet.
Vasárnap közreműködünk a település lakossága számára készülő közös ebéd – a kétegyházi legényfogó leves
– elkészítésében és a lakosság részére történő kiosztásban.

A XI. Pogácsafesztivál keretében

Az idősek nappali ellátásának klubtagjai lelkes és jókedvű csapatot alkotva, részt vesznek a szombati főzőversenyen, reményeik szerint a fődíjat elhozva.

Nevezni bármilyen szabadtűzön főtt étellel lehet!
Főzőverseny kezdete: 8.00 óra Zsűrizés: 12.00 óra
Eredményhirdetés: 13.00 óra

Időseink körében nagy népszerűségnek örvend a vasárnap este fellépő Kossuth-díjas előadó művész Bangó
Margit.

Nevezni előzetesen a Művelődési Házban lehet 2017. augusztus 4-ig.
Nevezési feltételekről érdeklődjön a Művelődési Házban!

Az ingyenes és színvonalas előadások elé nagy várakozással tekintenek klubtagjaink és gondozottaink egyaránt.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata és a
Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében.

dr. Rakuszné Villám Mária
intézményvezető
Az XI. Pogácsafesztivál keretében az alábbi versenyszámok kerülnek meghirdetésre:

1. „AZ ÉV POGÁCSÁJA”
Süsse meg és hozza el az Ön legfinomabb pogácsáját! Legyen az Ön
pogácsája „Az év pogácsája”. A zsűri külön értékeli a tálalást is.
Kategóriák:
- Tradicionális - Reform - Saját recept –
Külön kerül díjazásra a tálalás! Jelentkezéskor kérjük, adják le a sütni kívánt
pogácsa receptjét is.

2. POGÁCSASZOBRÁSZ VERSENY
Készítsen érdekes, vidám vagy szomorú, de mindenképpen ehető pogácsatészta szobrot.
Engedje, hogy a fantáziája szabadon szárnyaljon! A zsűri értékeli az ötletességet és az
egyediséget egyaránt.

Nevezési határidő: 2017. augusztus 4.
Eredményhirdetés a Pogácsafesztiválon.
Nevezés és bővebb információ: A Táncsics Mihály Művelődési Ház
és Könyvtárban

A talajterhelésről
néhány szóban

A környezetterhelésre vonatkozó törvényi előírásoknak
megfelelően – hosszú türelmi időt hagyva – elkezdődött a
talajterhelési díjak rendezése. Az adatokat a békéscsabai
Alföldvíz Zrt. szolgáltatja, ezeket felülbírálni nem lehet.
Amennyiben eltérést tapasztalnak, haladéktalanul keressék fel a Szolgáltatót, bevallásuk elkészítésekor – amenynyiben rendelkeznek ilyennel – csatolják a szippantásról
kapott számlát, ez ugyanis csökkenti a díj alapját.
A díj az elfogyasztott víz mennyisége és a környéken
érvényes 1.800.- Ft/m3-es szorzó eredménye.
Mindenkinek, aki egy év elteltével sem kötött rá a háza
előtt húzódó szennyvízcsatorna rendszerre, meg kell fizetnie a díjat.
Az adatok egyeztetését követően csekket küldünk,
hosszú – egészen szeptember végéig terjedő - befizetési határidővel és lehetőséget nyújtunk részletfizetés kérelmezésére is. Fontos kiemelni, hogy az eljárás jelenlegi
szakaszában sem pótlékot, sem bírságot, sem késedelmi
kamatot nem kell fizetni, a lakost a nettó díj megfizetése
terheli.

2009-ben alakultunk 17 fővel azóta végezzük irányításommal az Alapszabályunkban rögzített feladatainkat.
Egyesületünk jelenlegi létszáma 23 fő. Vállalt feladatunk az
idősek és a gyermekek védelme, óvása segítése, ezenkívül az
összes lakosság biztonságérzetének növelése és vagyonának védelme, valamint a felkért feladatok pontos teljesítése.
Jó az együtt működés az önkormányzattal, a közrendészeti szervekkel, az intézményekkel és a lakosok nagyobb
százalékával.
Munkánk színvonalát elismerések sokasága bizonyítja.
így megyei emlékérem tulajdonosai; Számfira Péterné, Varga Tamás, Varga Sándorné, Ábel István.
Két tagunk 2015-ben migrációs emlék plakettel gazdagodott Varga Tamás és Ábel István. A kiemelkedően sok óra
számot teljesítő polgárőrök; Varga Ferenc, Varga Tamás, Varga Sándorné. a megyei szövetségtől karórát kaptak
2014 március első napján az Országos Polgárőr Szövetségtől a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozata kitüntetést,
2015 július 18-án Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjétől rendőrségi emlékplakettet, 2017 június 24-én az
OPSZ-től Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát, 2017 július
15-én a rendőrséggel végzett közös munkáért „Sárkányölő”
Szent- György plakettet kaptam.
Munkánkat tovább szeretnénk folytatni, de ehhez szükségünk lenne a lakosok anyagi támogatására is. Köszönjük azoknak, akik eddigi támogatásukkal segítették az egyesületet.
Támogatásukat 54000131-11025272-00000000 számla
számra tehetik, vagy megkereshetnek személyesen engem, is.
Telefonszámunk – 06 30/621-1655 – éjjel nappal hívható:
Árgyelán Istvánné elnök

A befolyt díjat elkülönítetten kell kezelni, azt az önkormányzat kizárólag környezetvédelemre, környezet megóvásra, talaj és vízvédelemre fordíthatja.

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete és egész lakossága nevében az elért eredményekhez gratulálok és köszönetemet fejezem ki a Polgárőrség tagjainak önkéntes, lelkes, áldozatos munkájukért.

(J.)

Kalcsó Istvánné polgármester

Hírek a Táncsics Mihály
Művelődési Házból

Aranylakodalom!

Településünk polgármestere két aranylakodalmat bonyolított le a napokban, Csíkos Károly és felesége Erdődi
Ilona, valamint Bledea György és felesége Sztán Mária (Ági)
esküdött egymásnak hűséget 50 év elteltével újra.
Önkormányzatunk nevében ez úton is gratulálunk nekik
kívánunk hosszú, boldog életet.
Kalcsó Istvánné polgármester

Gyermektábor 2017.
Idén is megrendezésre került a két hetes Gyermektábor. A táborban összesen 40 iskolás kisdiák vesz részt. Az
egész napos programkínálatban vetélkedők, ügyességi játékok mellett kerékpáros kirándulás is helyet kapott. A gyerekek egészen Elek központjáig tekertek. Az átjutást a Petőfi Polgárőr Szervezet vezetője és munkatársai segítették.
A Művelődési Központ dolgozói egy mesés vetélkedővel
készültek számunkra, kipróbálhattuk a trambulint és még
egy fagyira is jutott idő a tikkasztó hőségben.
A következő napon saját településünk utcáit vettük a
nyakunkba és előre kihelyezett jelek alapján kerestük meg
az elveszett címerrészleteket. Természetesen a hasznos
munka sem maradhatott el, hiszen kézműves játszóház
keretében megtanultunk dekorgumi könyvjelzőt, szerencsefát és zsenília állatokat készíteni. A tikkasztó hőséget
jéghideg limonádéval, palacsintával és dinnyével próbáltuk elviselhetővé tenni a gyermekek számára, amit nagyon
hálásan és örömmel fogadtak.

Pogácsafesztivál
A pogácsafesztivál keretében az idei évben is meghirdettük a méltán népszerű Pogácsa sütő versenyt, ahol 3 kategóriában nevezhetnek a versenyzők, ezek a tradicionális,
a reform és a saját recept kategóriák. A legfinomabb pogácsát sütő győztesnek idén is fejére helyezzük a koronát és
megválasztjuk Pogácsa királynak vagy királynőnek.
Érkeznek a nevezések a főzőversenyre, amely nem is
inkább a versenyről szól, hanem sokkal inkább a barátok és
családok kellemesen együtt töltött szabadidejéről, ahol a
beszélgetéseken és nagy nevetéseken van a hangsúly.
A fesztivál alatt a Művelődési Ház ismét otthont ad helyi alkotók számára, hogy bemutassák tehetségüket, Kalcsó
József festményekkel, Árgyelán Andrea grafikákkal, Árgyelán György és Zombai Károlyné fotóival örvendezteti meg
majd az érdeklődőket.
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