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Köszöntő
Kedves Kétegyházi Lakosok!
Szeretettel köszöntöm Önöket a júliusi önkormányzati újságunkkal. Ismét
összeállítottunk egy csokorra valót a
településen zajló eseményekből, hogy
azokat is tájékoztatni tudjuk, akik ezeken az eseményeken nem vettek részt.
Nagyon hamar szaladnak a hónapok már 2019. első féléve eltelt. Nyár
van, igen nagy forrósággal köszöntött
be az idei meleg idő. Nagyon szélsőséges az időjárás, ennyi csapadék évek óta
nem öntözte a földjeinket, mint most.
Szerencsére eddig a csúnya viharos idő
elkerült bennünket. A csapadékvíz elvezetésével volt egy kis gond, de kollégáink segítségével a mentesítési munkálatokat elvégeztük.

Dirty Slippers

Szépen csendesen, de jelentős munkálatokat végeztünk el ebben a félévben
is.
Átadtuk az új tornaszobát és a felújított Napsugár Óvodát, befejeztük
a Művelődési Ház és a Könyvtár korszerűsítését, a környezetvédelmi célú
beruházásunkat - a Szennyvíz Projektet – folytattuk, kibővítettük a vasútállomásnál lévő tavat, rendezzük a környezetét, hogy a nagy esőzésekkel oda
hirtelen összegyülemlett víz ne veszélyeztesse az ingatlanokat.
Virágokat ültettünk és rengeteg
füvet és gazt vágtunk. A Fő téren új rózsakertet alakítottunk ki, ezzel is alkalmazkodunk a megváltozott éghajlati
hatásokhoz.

Rico &
Miss Mood

Tűzidomár

Megnyert pályázatainknak köszönhetően hamarosan elkezdődik a járda
építés és a csapadékvíz elvezető csatornák kialakítása néhány utcában. Újabb
pályázatokat adtunk be az Orvosi rendelő tetőszerkezetének a felújítására és
a védőnői szolgálat belső aláfalazására,
orvosi eszközök pótlására.
Nem álltunk meg az aktív munkával
egy pillanatra sem. Fontos számunkra,
hogy Kétegyháza folyamatosan fejlődjön, hogy az itt élő emberek jól érezzék
magukat.
Ajánlom figyelmükbe a mai lapunkat, mert sok új és aktuális hírt találnak
meg benne. Fogadják szeretettel.
Kalcsó Istvánné polgármester
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Csillagmusic
Társulat

Herceg
Kredenc

Triász

Deja vu
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Gyermeknap volt….

Június 2. napján a gyermekeké
volt a Fő tér. Színes programokkal, foglalkozásokkal, hintóval, arcfestéssel,
csillámtetoválással várták a legkisebbeket a szervezők: az önkormányzat,
a művelődési ház, a román nemzetiségi
önkormányzat, a Román-Magyar Egyesület és a Márki Sándor Nyugdíjas Egyesület.
Ezen a napon minden a gyermekekért volt: nekik szólt a rendőrautó
dudája, nekik mutatványozott a bűvész, főzték a finom ebédet. A késő
délutánig tartó színes programokat
úgy állították össze, hogy minden gyerek megtalálja a kedvére valót, és még
a szüleiknek sem kellett a zsebükbe
nyúlniuk – ezen a napon ingyen volt
minden móka.

Elismerésekből sem volt hiány, az
oktatási intézmények és a Sportegyesület javaslatára közel 50 gyermek kapott elismerő oklevelet, valamint ajándékcsomagot!
Úgy érzem, páratlan ez az összefogás – mondta Dr. Rákócziné Tripon
Emese alpolgármester, a rendezvény
főszervezője. A közreműködők mindent megtettek azért, hogy a gyerekek
ezen a napon mindenbe belekóstolhassanak, legyen szó élményről vagy
finomságról. Támogatóink jóvoltából
vattacukrot, jégkását, limonádét, lufit
tudtunk szétosztani a gyerekek között,
és ingyen ugrálhattak a légvárakban is,
a nap végén pedig értékes nyeremények találtak gazdára!
Nagyon jó volt látni azt a sok örömmel
teli arcot!

Védőnőink
Több sikertelen pályázat kiírását
követően két szakember mellett foglalt állást a képviselő-testület. 2019.
július 1. napjától kezdődően Nagy Bianka Sára és Csatári Gabriella látja el a
védőnői teendőket.
Jól felkészült, kiváló képzettséggel
rendelkező szakemberek, akik méltó

partnereik lesznek a gyermekeket nevelő, gondozó szülőknek.
A helyi sajátosságok megismerésében a jelenlegi helyettesítő védőnők
nyújtanak segítséget, akiknek ez úton
megköszönjük munkájukat.
Munkájukhoz sok sikert
és kitartást kívánunk!

Járda
felújítás
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímen, melyen a BMÖGF/93-5/2018. ikt.
sz. miniszteri döntésnek megfelelően
14.643.754,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
Ehhez az összeghez 2.584.192 Ft
önerőt biztosított a képviselő-testület,
így a felújítási munkálatokra összesen
17.227.946 Ft áll rendelkezésre. Az ös�szegből 1812 fm szilárd burkolatú járda
kerül felújításra az alábbi utcákban:
Szent Imre u. 325 m, Erkel F. u. 284 m,
Hunyadi J. u. 466 m, Móra F. u. 293 m,
Ady E. u. 328 m, Hold u. 116 m.
Ezekben az utcákban a meglévő
rossz állapotú járda bontásra kerül és új
járdafelület képzése történik 8 cm vastagságban. A kivitelezési munkálatokra
kiírt ajánlattételi felhívás eredményesen lezárult és a Malkócs Plusz Kft-vel
a vállalkozási szerződés aláírásra került.
Az említett utcaszakaszokban a munkálatok már megkezdődtek, a kivitelezés gyors ütemben halad.
Szabó Tamás témafelelős
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Határt szemléltünk

Dr. Rákócziné Tripon Emese alpolgármester Asszonyt kérdeztük a képviselő-testület által elrendelt határszemle
eredményéről.
A szántóföldi gazdálkodás 23 hektáron folyik, ebből 12 önkormányzati tulajdon, a fennmaradó 11 hektár a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől bérelt,
vagyonkezelt terület.
Az idei évben kukorica, napraforgó,
árpa termesztése történik. A település
közigazgatási területe jó minőségű
termőtalajokkal rendelkezik.
A szemle során megállapíthattuk,
hogy a változó időjárási viszonyok ellenére, jó termés várható.
A külterületi utak állapotáról is kértünk
tájékoztatást.

Házunk
előtt

Alkalmunk volt jobban szemügyre
venni a külterületi útjaink jelenlegi állapotát is. A csapadékos időjárás nem kedvezett, hatalmas nyomvályúk keletkeztek, van olyan rész, ami nehezen járható.
Mint minden évben, most is megrendelésre került az utak javításához
egy szkréperláda munkagép.
Arra kérjük a kedves gazdákat, hogy
a saját földterületük környékén igyekezzenek az utakat lehetőségükhöz mérten karbantartani, de természetesen
Önkormányzatunk is elvégzi a reá háruló feladatokat, hiszen célunk ebben a
tekintetben is közös.
Köszönjük a tájékoztatást!

Az elmúlt években viszonylag
kedvező időjárás segítette növényeink, fáink megerősödését, robbanásszerű növekedését. Bár e jelenség kedvez a kertbarátoknak, ide
nem sorolva a permetezési problémákat, sajnos házaink előtt áthatolhatatlan sajátos zöld színű falak
alakultak ki. Ezek bár a természet
erejét hirdetik, alkalmanként megnehezítik a közlekedést úgy a járdákon, mint az utak szélén.
Tisztelt Lakosok!
Kérem, formázzák meg fáikat a
házuk előtti közterületeken, nyessék meg feltörekvő ágaikat. Önkormányzatunk minden erejével igyekszik helyt állni a közös feladatok
ellátásában, de Önök nélkül nem
tudjuk elvégezni ezeket időben és
megfelelő mértékben, minőségben.
A magaslatokba nyúló fák alatt
békésen növekednek a nem kívánt
gyomnövények, amelyek allergiát,
esetenként kiütéseket, de legfőképpen a település harmóniáját rontó
összképet eredményeznek. Kérem,
fordítsanak gondot ezekre, ne adják
át a közterületeink feletti uralmat a
nem kívánt betolakodóknak.
Köszönjük együttműködésüket!

dr. Medgyaszai László jegyző

dr. Medgyaszai László jegyző

A Közszolgálat Napja
Június egyik utolsó munkanapján
vendégül láttuk közszolgáinkat. Egy
asztalnál ültek a köztisztviselők, az
egészségügyi dolgozók, közalkalmazottjaink, szociális területen tevékenykedő munkatársaink.
Köszöntöttük mindnyájukat egy-egy szál
virággal, de elismeréseket is átadtunk.
Kétegyháza Nagyközség Képviselőtestületének kitüntetését adtuk át
Wittmann Attila köztisztviselőnek,
Tripon Jánosné, Jepurené Bakos
Szilvia és Sztán Jánosné
közalkalmazottaknak.
Munkájukhoz további sikereket
kívánunk!
Kalcsó Istvánné polgármester
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Babavárás

Településünk képviselő-testülete
Csumpilla Csaba képviselő Úr kezdeményezésére, már 2011 óta részt kíván
vállalni a babát váró családok terheinek
viselésében emellett osztozni örömükben.
2018. évben már 15.000.- Ft értékben állított össze babakelengye csomagot, a koordinálást településünk alpolgármestere dr. Rákócziné Tripon Emese
vállalta, a kiosztásban a Hivatal munka-

társai nyújtottak segítséget a feladatot
vállaló képviselőknek.
Ebben az esztendőben, április hónap végéig 16 gyermek érkezésének
örülhettünk, szeretettel készítettük és
adtuk át a babacsomagot a csöppség
szüleinek.
2018. évben már 15.000.- Ft értékben állított össze babakelengye csomagot, a koordinálást településünk alpol-

Taekwondo hírek

gármestere dr. Rákócziné Tripon Emese
vállalta, a kiosztásban a Hivatal munkatársai nyújtottak segítséget a feladatot
vállaló képviselőknek.
Ebben az esztendőben, április hónap végéig 16 gyermek érkezésének
örülhettünk, szeretettel készítettük és
adtuk át a babacsomagot a csöppség
szüleinek.
Jó egészséget kívánunk minden
kisbabának és szüleiknek!
Immár 5. alkalommal Budapesten
került megrendezésre a Tigris Kupa
Meghívásos Taekwondoo Bajnokság. Megyénket a Kétegyházi Dragon
Taekwondo Szakosztály képviselte 10
sportolóval. A versenyre több mint 180
versenyző érkezett az ország minden
részéből.
Három versenyszámban küzdöttek
a „harcosok” formagyakorlat, küzdelem
és magassági törés kategóriában.
A nap végén Szakosztályunk tíz versenyzője 18 éremmel a nyakában térhetett haza.
Külön dicséret illeti meg Faragó
Dáriuszt, aki 3 érmet nyert a csapatnak,
magasan nyerve a felnőtt törés bajnokságot, valamint Cseresznyés Leát, aki
szintén magabiztosan nyerte a magassági törést egy nagyon erős mezőnyben.
Gratulálok a páratlan sikerhez
a versenyzőknek!
Nagy László 4.dan mester
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Régi könyvek, új könyvtárban
A Könyvtár is megújult. A Békés
Megyei Könyvtár önkormányzati
közreműködéssel pályázatot nyújtott be, amely kedvező elbírálásban
részesült. Ennek a forrásnak köszönhetően a polcok kicserélésre kerültek, új székeket, foteleket és asztalokat szereztünk be. Az önkormányzat
saját forrásból gondoskodott a bejárati ajtó és a belső padozat cseréjéről, így nem csak a nagy terem
földszintjén, hanem a galérián is
sikerült felújítanunk a régi kopott
parkettát. A galéria alatti részen új
modern lámpákat szereltünk fel.
Az átadó ünnepségre július 2.
napján került sor, így a kedves olvasók egy teljesen megújult környezetben élvezhetik a régi olvasmányaik adta élményt.

Fejlődött az Óvodánk

A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, TOP-1.4.1 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra sikeres pályázatot nyújtottunk be,
ehhez kapcsoltuk a Belügyminisztériumtól elnyert támogatást.
A két Projekt keretében a meglévő
épületrész teljes felújításon esett át
és új épületszárnyat csatoltunk hozzá,
emellett megújult a kültéri közösségi

rész is, a gyermekek és dolgozók minél
komfortosabb mindennapjaik megteremtése érdekében.
A fejlesztés keretében megvalósult:
- az ingatlan felújítása; energiahatékonysági korszerűsítése;
- az épület utólagos hőszigetelése készült el;
- fűtést és használati melegvíz ellátást
biztosító épületgépészeti rendszerek
is korszerűsítése és felújítása;

- a belső elektromos hálózat újraépítése, fűtési, vízellátási rendszer korszerűsítése;
- akadálymentesítés rámpa, parkolóférőhely kialakítása;
- az ingatlan udvarán a kert, játszótér
rendbetétele, közösségi programokra való alkalmassá tétele mellett új
bútorok berendezési és felszerelési
tárgyak, eszközök beszerzésére is kiterjedt a fejlesztés.
Szabó Tamás témafelelős
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A szennyvízberuházásról
Általánosságban a projektről
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyert a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep bővítésére. A megvalósítás során
a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.-vel, Csongrád Város Önkormányzatával és Okány Község Önkormányzatával közösen alkotunk egy
konzorciumot „Délkelet-Magyarországi szennyvíz elvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (DKMO2)” néven.
A konzorciumi szerződött támogatás
nettó összege: 5 483 139 109 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):
86,828558 %
A Projekt azonosító száma:
KEHOP-2.2.2-15-2015-00045
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. december 28.
A Projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, valamint a hálózatra történő rákötés lehetőségének
biztosítása a település teljes lakossága
részére. Kiemelten fontos emellett – a
szakszerű tisztítás révén - a környezetterhelés csökkentése, melynek következtében egészségesebb lakókörnyezet alakulhat ki.
Településünk jelenlegi csatornahálózata elválasztott rendszerű, a
település lakosságának mintegy 60
%-át érinti. A keletkező szennyvizek a
csatornahálózatba kerülve gravitációsan jutnak a szennyvíz öblözeteknek
megfelelő átemelőkbe. A műtárgyakban üzemelő szennyvízszivattyúk
szennyvíz nyomóvezetéken juttatják a
szennyvizet a csatlakozó öblözetekbe,
illetve a szennyvíztisztító telepre.
Azokról a területekről, amelyek még
nem rendelkeznek csatornahálózattal,
a Szakiskola szippantó kocsival gyűjti
össze a folyékony hulladékot és szállítja el a szennyvíztelep erre a célra megépített műtárgyaiba.
Az előzetes műszaki számítások
alapján a szükséges, magasabb befogadó-kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telep tervezett korszerűsíté-

se, bővítése a meglévő területén belül
már nem valósítható meg, bővíteni
kell, a 010/10 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonú telken. A fejlesztési szükségletet a helyi, regionális, országos
vagy európai uniós szintű szakpolitikai
programok, tervek alapozzák meg, a
fejlesztés szükségszerűségét hatályos
jogszabályok támasztják alá.
A további munkálatokról,
feladatokról
A kivitelezési munkálatok során
felvetődtek olyan lakossági igények,
amelyekről egyeztetéseket kezdeményeztünk. A Projektben az utak helyreállítását csak sávosan engedélyezik,
ami azt jelenti, hogy csak a felbontott
sáv helyreállítása kötelező a kivitelező
részére. Véleményünk szerint ez nem
életszerű, hiszen az építési munkálatok
során történő bontás a teljes útfelület
stabilitását megbontja, így csak az úttest teljes szélességben történő helyreállítása fogadható el.
Mivel a jelenleg folyó IV. ütem egyben zárása is lesz településünk teljes
csatornázása megvalósításának, minden az I. ütemben elmaradt vagy elhanyagolt munkát el kell végeznünk
vagy pótolnunk. Az ezekhez szükséges
esetleges többletkiadások forrásait
minden erőnkkel igyekszünk előteremteni, egyeztetéseket folytattunk és
folytatunk a támogató hatóságokkal.
Erre vonatkozóan írásos kötelezvényt
nem, de szóbeli jelzést kaptunk, így reményeink szerint sikerül önerő-támogatást nyernünk.
A Projekt befejezése és a
rácsatlakozás menete
A kivitelezés befejeztével
megkezdődhet az ingatlanok szennyvízhálózatra
való folyamatos rácsatlakoztatása. A
telken belül minden ingatlantulajdonosnak
magának
kell kiépítenie, vagy
kiépíttet-

nie a rácsatlakozó vezetékszakaszt.
A nehéz szociális helyzetben élőknek az Önkormányzat most is műanyag csövekkel kívánja segíteni a
rácsatlakozást, ehhez kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
Kedves Lakosok!
A rákötést az Alföldvíz Zrt irányítja,
átveszi az utcai rendszert, megtekinti a
telkeken belüli bekötővezetékeket és
végül engedélyezi a rákötést.
Kérjük Önöket, a szakemberek engedélye nélkül vagy ne kezdjék el a
bekötővezetékek lerakását, vagy legalább ne temessék be, várják meg a
szemlézést, e nélkül az árkokat újra ki
kell ásni.
Ez alól egyetlen kivétel van!
Amennyiben valaki az Alföldvíz Zrt-vel
leszerződött, megfelelő jogosultságokkal rendelkező kivitelezővel végezteti el a belső munkát, nem szükséges
megvárni a szemlézést. A partnerek
listáját az Zrt szórólapon teszi közzé.
Kifogások, észrevételek
A kivitelezéssel kapcsolatos kéréseket, kifogásokat, észrevételeket a
Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjéhez lehet eljuttatni, aki azt a
megfelelő szakemberekhez továbbítja
majd.
Wittmann Attila
témafelelős
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Helyszín:
5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Polgármesteri Hivatal épületében
Ügyfélfogadási idő:
2019. július 11. (csütörtök) 1245 – 1345
2019. július 25. (csütörtök) 1245 – 1345
2019. augusztus 8. (csütörtök) 1245 – 1345
2019. augusztus 22. (csütörtök) 1245 – 1345
2019. szeptember 8. (csütörtök) 1245 – 1345
2019. szeptember 19. (csütörtök) 1245 – 1345
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 800-1500, csütörtök: 700-1900)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
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