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 Szeretettel köszöntöm az augusz-
tusi hírújság olvasóit.  A kiadvány aktu-
alitását ilyenkor mindig a településünk 
legnagyobb rendezvényére való ké-
szülődés adja. Elérkeztünk a XIII. Pogá-
csafesztivál megrendezéséhez. 

 2019. augusztus 10. és 11. napjain 
a Pogácsafesztiválon ismét találkoz-
hat a településünk apraja nagyja, hogy 
együtt tölthessünk néhány kellemes 
órát vagy napot. Lehetőségünk lesz 
baráti beszélgetésekre, szórakozásra, 
kikapcsolódásra. Szombaton délután a 
táncházban, az est végén az utcabálon 
rophatjuk. Mindkét napon színes,  min-
den korosztálynak megfelelő hagyo-
mányőrző és kulturális programokkal, 
gasztronómiai bemutatóval és kósto-
lókkal várjuk Önöket családtagjaikkal, 
barátaikkal együtt.

 A gyermekeknek lesz játék, móka, 
kacagás. Ügyességi játékok, arcfestés 
és csillámtetoválás. Vasárnap a regiszt-
rációs számmal értékes tárgyakat lehet 
nyerni az ajándéksorsoláson, egy gyö-
nyörű, modern mosógép és egy kerék-
pár várja a főnyereményre áhítozókat.

 Megtiszteli a Pogácsafesztivált 
Jakab István az Országgyűlés alelnö-
ke és Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselőnk. Itt lesznek a testvértele-
püléseink küldöttségei Besztercéről, 
Székudvarból, Kisjenő és Lippa  vá-
rosából, Romániából.

 Ugyanolyan lelkesedéssel készül-
tünk, mint 13 évvel ezelőtt. A stáb ké-
szen áll a rendezvény lebonyolítására. 
Képviselő-testület tagjai, köztisztvise-
lők, közalkalmazottak, közfoglalkoz-

tatottak, nyári diákok és a civil szerve-
zetek tagjai lesznek a lebonyolítói a 
fesztiválnak. 

 A programot az Önkormányzat fi-
nanszírozza, de szerencsére vannak tá-
mogató cégek, civil szervezetek is, így 
az előző évekhez hasonló színvonalon 
tudtunk tervezni, szervezni. Nem egy-
szerű a feladat, de munkatársaimmal 
az Önök érdekében ezt is megvalósít-
juk.

Jöjjenek ki minél többen a XIII. Pogá-
csafesztiválra a Fő térre.

A részletes program az újság hátolda-
lán megtalálható.

Várunk mindenkit szeretettel!
Kalcsó Istvánné 

polgármester

Kedves Kétegyházi Lakosok!

Hétköznapi hőseink
 2019 május 29. napján súlyos hajó-
baleset történt a Dunán. A Viking szál-
lodahajó ütközött a Hableány turista-
hajóval. 
 A túlélők mentésében, keresésé-
ben, az eltűntek utáni kutatásban és az 
áldozatok kiemelésében résztvevők-
nek Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
kitüntetéseket adott át.
 Nagy László, településünk 
taekwondo mestere a Rendkívüli 
Helytállásért Érdemjel Arany Fokozatát 
vehette át. Hajdú János a TEK Főigaz-
gatója, emléktárgyat adományozott a 
hajóroncs mentési munkálataiban való 
együttműködéséért.
Büszkék vagyunk településünk Hősére!

Kétegyháza Nagyközség
Képviselő-testülete
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Köszönetképpen, elköszönve
Kedves kétegyházi Lakosok!

 A sokak által már ismert hírt meg-
erősítve tájékoztatom Önöket, hogy 
polgármesteri tevékenységem a vá-
lasztás napjával megszűnik. Nem 
indulok polgármesteri választáson, 
nyugdíjba vonulok, szeretnék azonban 
a közéleti munkában részt venni és ön-
kormányzati képviselőként Kétegyhá-
záért tovább dolgozni.

 Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hogy ilyen komoly és felelősség-
teljes munkát végezhettem az Önök 
választói akaratának köszönhetően, 13 
hosszú esztendőn keresztül Kétegyhá-
zán. A rám bízott feladatot igyekeztem 
eskümhöz méltóan mindig a legjobb 
tudásom és képességem szerint, lelki-

ismeretesen, Kétegyháza javát szolgál-
va ellátni.

 Számtalan szép eredményt értem 
el a három ciklusban, a velem együtt 
dolgozó képviselő-testületi tagokkal 
együtt. Kis lépésekkel, de jó irányba fej-
lődött településünk és fejlődik jelenleg 
is, hiszen már megnyert és folyamat-
ban lévő pályázataink vannak, amelye-
ket a következő testületnek kell majd 
befejezni.

 A képviselő-testülettel és bizott-
sági tagokkal együttműködve azon 
munkálkodtunk, hogy békességben, 
veszekedésektől és a nagypolitikától 
mentesen, Kétegyháza fejlődésének és 
lakosságának érdekében hozzuk meg a 
döntéseinket.

 Az önkormányzati választások 
eredményétől függ majd, hogy egy 
új polgármester vezetésével milyen 
irányban haladunk tovább.

 Továbbra is hiszek abban, hogy 
Önök kedves kétegyházi Lakosok a 
korábbi évekhez hasonlóan ismét 
bölcs döntést hoznak, olyan polgár-
mestert és képviselő-testületi tagokat 
választanak, akik jól felkészültek, kellő 
tapasztalattal rendelkeznek az önkor-
mányzati munkában, új utakat és le-
hetőségeket keresve a fejlődés útján 
viszik tovább településünket.

Kalcsó Istvánné
Kétegyháza Nagyközség

polgármestere

A foglalkoztatás helyzete
A közfoglalkoztatás kiemelt fon-
tossággal bír Kétegyházán. Bár 
folyamatosan igyekszünk új mun-
kahelyeket hozni településünkre – 
mint a varrodát – nem mellőzhető a 
munkát vállalni nem tudókról való 
féltő gondoskodás sem.

Tapasztalatokról, tervekről kérdez-
tük Kalcsó Istvánnét, településünk 
polgármesterét.

Polgármester Asszony! Hogyan indult 
el a közfoglalkoztatás Kétegyházán?

 Kétegyháza Nagyközség Képvise-
lő-testülete az első lehetőségek meg-
jelenésétől szinte azonnal, 2007. évtől 
folyamatosan biztosítja a közfoglal-
koztatást a településen, mégpedig 
példaértékűen 2015. évig folyamato-
san emelkedő létszámmal.
A 2014. és 2015. években már több 
mint háromszáz dolgozót foglalkoz-
tattunk, ami a lakosság számához 
mérten kiemelkedő volt. Magyaror-
szág Kormánya foglalkoztatáspolitiká-
jának köszönhetően minden erőnkkel 
igyekeztünk a kétegyházi munkanél-
küliek helyzetén javítani, vállaltuk a 
közfoglalkoztatotti munkák megszer-
vezését.
Nem volt mindig egyszerű, de érde-
mes volt, mert a településünknek és a 
közfoglalkoztatottaknak is egyre több 
eredményt, sikert hozott.

Milyen területeken érték el sikereiket?

 Igyekeztünk minden lehetőséget 
megragadni, hogy értelmes és érték-
teremtő munkát biztosítsunk. A köz-
foglalkoztatás 3 fő területre bontható.

A helyi sajátosság körébe tartozik az 
épületek, közterületi és kültéri búto-
rok karbantartása, faipari termékek 
gyártása és javítása. Kialakítottuk és 
elindítottuk az asztalos műhelyt a 
Start pályázat keretében. Faipari gé-
peket, szalagfűrészt, gyalugépet, 5 
funkciós szabászgépet és egyéb kézi-
szerszámokat szereztünk be.

 A szükséges eszközök meglétével 
ablak és bútorgyártásba kezdtünk, 
mellyel szép eredményeket értünk el. 
Legyártottuk az újonnan induló óvo-
dához a szükséges 27 db nyílászárót, 
a Szent Imre u. 4. és 26. szám alatti 
közfoglalkoztatási telephelyekre 50 
db ajtót, ablakot készítettünk kiváló 
minőségben, beépítésük megtörtént.

Tudomásunk szerint az intézmények-
nél is segítettek.

Igen, ez így van! Hosszú esztendőkön 
keresztül készítettünk bútorokat a 
Márki Sándor Általános Iskolának és  a 
Román Nemzetiségi Iskolának. Tanter-
meikbe új szekrényeket – összesen 21 
garnitúrát -, az óvodákba öltöző szek-

rényeket, fogasokat, kisasztalt, széke-
ket és padokat is gyártottunk. 

 Nem maradt ki a Polgármesteri 
Hivatal sem, hiszen konyhaszekrénye-
ket, íróasztalokat és beépített szekré-
nyeket bocsátottunk a dolgozók ren-
delkezésére, ezekből jutott az iskolai 
ebédlőbe és a napközi konyhába is. 

 Több száz négyzetméter szalag-
parkettát raktunk le az évek során, 
2019. év elején könyvtárunk teljes 
belső felújítását végeztük el.

Épültek, szépültek a közterületek is. 
Hogyan sikerült itt közreműködniük?

 Utcabútorokat, jelzőtáblákat, ke-
rítéseket, kapukat és tetőket készítet-
tünk a Szent Imre utca 4., 26 és a 29. 
szám alatti épületekhez. A sportpályá-
ra előtetőket, teraszokat építettünk. 
A bölcsőde a gyermekek nap elleni 
védelme érdekében pergolát kapott, 
mellé kerékpártárolót és babakocsi 
tárolót készítettünk.

A parkolás megkönnyítése érdekében 
Frühwald kőből járműparkolókat ala-
kítottunk ki intézményeink előtt.

A beruházások mellett nem feledkez-
tünk meg a javításról, karbantartásról, 
felújításról sem, hiszen elvégeztük a 
Művelődési Ház szociális helyiségei-
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nek teljes felújítását, mely a burkolást, 
villanyszerelést, festés-mázolást fog-
lalta magában a teljes épületre vonat-
koztatva.

Fontos munkahelyteremtő kezdemé-
nyezés a varrodai. Kaphatunk erről is 
tájékoztatást?

 A varroda beindítására 2015-ben 
egy belügyminisztériumi mintaprog-
ram keretében került sor. Kialakítottuk 
az épületet, elvégeztük a villanyszere-
lést, festést-mázolást, burkolást. Szá-
mítva a nagy teljesítményű vasalók 
okozta hőre és gőzre, elszívó beren-
dezéseket és klímát szereltünk fel.

 Itt képeztük ki varrónőinket és az-
óta igazi értékteremtő munka folyik. 
Munkaruhákat, ajándéktárgyakat, az 
önkormányzat szükségleteinek meg-
felelően gyermekágyneműt, asztal-
terítőket, függönyöket, bútorvédő 
huzatot készítettünk. Ezen túlmenően 
lakossági szolgáltatásokat, javításokat 
végzünk, így tevékenységünk szélest 
kört ölel fel.

 A szövödében rongyszőnyeget és 
lábtörlőket készítenek az asszonyok, 
termékeinket a piacon és a Pogácsa-
fesztiválon értékesítjük. Ebben az 
évben bemutatkoztunk a Gyulai Pá-
linkafesztiválon is, nagy sikert aratva 
termékeinkkel.

A növénytermesztés során előállított 
termények a konyhába kerülnek. Ho-
gyan alakul ez a terület?

 Nos, való igaz, az előállított ter-
mények nagyobb része feldolgozásra 
kerül, így csökkentjük az intézményi 
étkeztetés költségeit, megtakarítást 
eredményezve a családoknak.

 Összesen 23 hektáron gazdálko-
dunk, ebből 11 hektár saját, 12 hektár 
az államtól bérelt, vagy vagyonke-
zelésbe kapott földterület. A termelt 
növények változatosak, főleg zöld-
ségfélékből állnak, melyeket éveken 
át valóban a helyi napközi konyha 
számára értékesítünk. Ami ezen felül 
rendelkezésre áll, rászorultsági alapon 
osztjuk ki, elsősorban a közfoglalkoz-
tatottak részére szociális támogatás-
ként. E körbe tartozik több zöldségfé-
le, csemegekukorica, bab, burgonya, 
szántóföldi kultúrák, kender.

Mire fordítják a bevételeket?

 A bevételekből a közfoglalkoz-
tatást fejlesztettük tovább, anyago-
kat és olyan eszközöket vásároltunk, 
amelyeket a pályázatból nem tudtuk 
finanszírozni.

Más feladatokat is elláttak ebben a 
körben. Melyek ezek?

 Szerveztünk és lebonyolítottunk 
illegális hulladéklerakó helyek felszá-
molását segítő programot, a Gyulai 
Munkaügyi Központtal együttmű-
ködve képzést szerveztünk mezőgaz-
dasági termelő, kosárfonó, varrónő, 
asztalos, kisgépkezelő, kompetencia-
fejlesztő, takarító, tésztakészítő terü-
leteken. Ennek eredményeként sokan 
találtak az új szakmájukkal a munka-
erő piacon munkát.

 Jelenleg 81 főt foglalkoztatunk, 
emellett összesen 50 diáknak kíná-
lunk nyári munkát.

 Sajnos, jelentős számú a képzet-
len munkaerő, hiányoznak a szak-
emberek, új kihívások elé nézünk, új 
lehetőségeket kutatunk fel, minden 
erőnkkel arra törekszünk, hogy eleget 
tegyünk a lakossági elvárásoknak, igé-
nyeknek.

 Összességében nagyon nagy se-
gítséget jelent és jelentett korábban 
is, a település egészére nézve a köz-
foglalkoztatás. Általa épült, szépült 
településünk, a korábban munkát 
nem találó lakosaink visszatérhettek a 
munkába és jövedelemhez jutottak.

Polgármester Asszony! Köszönjük, 
hogy időt szakított ránk. (J.) 

Viharos napjaink
 2019. nyara szélsőséges időjárást 
hozott, trópusi forrósággal, mediterrán 
viharokkal, orkánerejű szélviharokkal, 
áradást okozót esőzésekkel. Klímánk 
változóban van, nekünk alkalmazkod-
nunk kell és fel kell készülnünk a nem 
várt eseményekre is!

 A házak előtti fák növekedésének 
keretek közé szorítása mindannyiunk 
közös és fontos érdeke, de nem kevés-
bé lényeges az árkok, átereszek tisztán-
tartása.

 Kérem Önöket, folyamatosan kí-
sérjék figyelemmel az elektromos és 
távközlési vezetékeket elérő fák növe-
kedését, tartsák tisztán a csapadékot 
elvezető árkokat, előzzék meg a na-
gyobb károkat.

 A veszélyesen megnövekedett, 
elburjánzott fák közterületi kivágása 

bejelentéshez, engedélyhez kötött és 
pótlási kötelezettséggel jár. Az enge-
délyt az érintett terület szemlézését 
követően a jegyző adja ki, a kivágott 
faanyag az ingatlan tulajdonosát illeti 
meg, hiszen a költségeket is elsősor-
ban a tulajdonos viseli. 

 Az utóbbi hetekben, napokban ki-
adott engedélyek esetén is hasonlóan 

jártunk el, a fák pótlása nagyobbrészt 
megtörtént, a faanyagot a tulajdono-
sok elszállították.

 Fontos kiemelni azt is, hogy a köz-
területen lévő fák gyümölcse – a kép-
viselő-testület rendelete értelmében 
– az adott ingatlan tulajdonosát illeti 
meg, azt másnak leszedni, felszedni, 
összegyűjteni kizárólag a tulajdonos 
engedélyével szabad.

 Az önkormányzat a közterületi fák 
pótlását, cseréjét, fiatalítását folyama-
tosan végzi, ezeket a Dózsa utcai és 
Újfalusi telepítésekhez hasonlóan gon-
dozza, gallyazza. Az elmúlt időszakban 
több száz fát ültettünk – és bár kezelé-
sük jelentős energiát és forrást igényel 
– ezzel a munkával nem állunk le a jö-
vőben sem.  

(J.)
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Ígéret és megvalósítás
– avagy öt hosszú esztendő munkája

 2014. a választások éve volt, 
hozott sikert, kudarcot, de legfő-
képp feladatokat, kihívásokat. A 
szerényebb forrásokkal rendelkező 
kistelepülések életében a pályázati 
lehetőségek és ezek hatékony ki-
használása elengedhetetlen, a tele-
pülés megmaradását alapozza meg, 
fejlődését teszi lehetővé.

 Nem könnyű a pályázat kiválasztá-
sa sem, hiszen sok szempontot kell fi-
gyelembe venni és sok elvárásnak kell 
megfelelni. Nem elég, hogy egy beru-
házás „szép”, annak hasznosnak is kell 
lennie, de úgy hogy a környezetre gya-
korolt hatása is elfogadható legyen. 

Kalcsó Istvánné polgármester Asz-
szonytól kértünk tájékoztatást.

Polgármester Asszony! Milyen terüle-
teken érték el a legnagyobb pályázati 
sikereiket?

 A képviselő-testület célul tűzte a 
kiadások csökkentését, az energetikai 
korszerűsítést és a hatékonyság növe-
lését.

 Első lépés a Márki Sándor Általános 
Iskola és a Polgármesteri Hivatal ener-
getikai korszerűsítése volt. A projekt 
két-két pályázattal valósult meg, első-
ként az épületek hőszigetelése, nyílás-
zárók cseréje. A Márki Sándor Általá-
nos Iskolában 93.000.000 forintot, a 
Polgármesteri Hivatalban 75.000.000 
forintot fordítottunk erre a célra.

 A következőkben a fűtési rend-
szereket modernizáltuk és megújuló 
energiaforrásokat szereltettünk fel. 
Ebben a projektrészben a Márki Sán-
dor Általános Iskolában 47.880.000 
forint, a Polgármesteri Hivatalban 
41.040.000 forint értékű beruházást 
bonyolítottunk le.

 Harmadik lépés a Táncsics Mihály 
Művelődési Ház energetikai korsze-
rűsítése lett, korszerű fűtési rendszert 
alakítottunk ki, az épület egy része 
utólagos (födém) hőszigetelést is ka-
pott, mindez 40.000.000 forintos ér-
tékben.

 A Napsugár Óvodában folytattuk, 
napkollektorokat szereltünk fel elvé-
geztük a nyílászárók cseréjét, az épület 
külső hőszigetelését, az épület belső 
teljes villamoshálózatának felújítását. 
Itt már helyet kapott az udvar, a cso-
portszobák szépítése, új játszóeszközök 
beszerzése is, összesen 73.594.000 fo-
rint fejlesztési összegben.

 A megnövekedett óvodai létszám 
miatt szükségessé vált az épület torna-
szobával való bővítése. A 23.000.000 
forintos pályázati összegből jutott 
sporteszközökre is, így gondoskodhat-
tunk a gyermekek egészséges nevelé-
séről is.
 Bölcsődénket és legkisebbjeinket 
sem hanyagoltuk el, 20.000.000 fo-
rint értékben tudunk nyílászárókat és 
nagyobb mennyiségű eszközöket be-
szerezni.

Összesen mekkora összegben végez-
tek így energetikai jellegű korszerűsí-
tést?

 Nos, az összeg óriási, hiszen közelí-
ti a fél milliárd forintot. 413 millió fo-
rinttal gazdagodott településünk ezen 
a területen.

Hogyan sikerült hozzájárulni egyebek-
ben az intézmények feladatellátásá-
hoz?

 Idősebb polgáraink hosszú évti-
zedeken át szolgálták tisztességgel 
településünket, végezték munkájukat, 
nem feledkezhetünk meg kényelmük-
ről, pihenésükről. Az Idősek Nappali 
Ellátó Intézményét új épületszárnnyal 
bővítettük, emellett a meglévő rész is 
szinte teljes felújításon esett át. Össze-
sen 73.520.000 forintot költöttünk 
idősellátásunk javítására. Munkákat 
nehezítette és bizonyos mértékig a 
költségeket növelte, hogy több önkor-
mányzati ingatlan helyi védelem alatt 
áll. Ilyen esetekben csak megfelelő 
technológiai és esztétikai szempontok 
alapján végezhetőek el a fejlesztések.
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 Ehhez a területhez érzem közelál-
lónak a Dobozzal, Gyulával, Lőköshá-
zával, és Elekkel együttműködve ösz-
szeállított és benyújtott pályázatunkat, 
mely humán szolgáltatások fejlesz-
tésére irányult. Célunk a rossz anyagi 
körülmények közt élők vagy nehéz 
élethelyzetbe kerülők gyors és ha-
tékony megsegítése. A települések 
által összességében elnyert összeg 
498.870.000 forint. 

Szakember hiányában könyvtárunk 
szakmai irányítását a Megyei Könyv-
tár munkatársai végzik, ennek ellené-
re jelentős beruházást tapasztalhat-
tunk itt is.

 Pontosan így van! Egy jól megírt, 
jól előkészített pályázat segítségével 
új bútorokat készíttettünk, átalakítot-
tuk a belső teret. Az elérni kívánt cél az 
volt, hogy a régi ódon épület új élettel 
teljen meg, a régi értékeket megőriz-
ve, a támogatási összegeken túlmenő-
en ezért az önkormányzat saját forrás-
ból a padozat és bejárati ajtó cseréjét, 
valamint a galéria részbeni felújítását 
oldotta meg. Az elért eredmény látvá-
nyos lett, szakmai berkekben is elisme-
rően nyilatkoztak erről.

Nagyon fontos és a település minden 
itt élő polgárát, ide látogató vendégét 
érinti. Az utak, járdák helyzete. Ezek 
a beruházások nagy költségvetésűek, 
összefogást, támogatást igényelnek. 
Hogyan sikerült itt eredményeket el-
érni?

 Aktív korú polgáraink nagyobb része 
más településen dolgozik, az utak, ke-
rékpárutak és a járdák jó állapota a kom-
fortérzet, a közlekedésbiztonság mellett 
lakosságmegtartó tényező is egyben. 

 Ezt felismerve, ülésről-ülésre fel-
merülnek megoldási lehetőségek, ja-
vaslatok.

 Ebben a ciklusban elsőként bel-
ügyminisztériumi pályázatot nyertünk 
65.000.000 forint összegben. Járda-
szakaszokat újítottunk fel, az Erkel és a 
Kossuth utcákba új aszfaltréteg került. 
Jelenleg a járdák további felújítása, ki-
alakítása folyik, összesen 17.000.000 
forint összegben. 

 Gondoltunk a kerékpárosokra is, 
az őket fenyegető közlekedési veszé-
lyekre. Egy határon átnyúló pályázattal 
sikerült több mint 188.000.000 forin-
tot a településre hozni, hogy új kerék-
párutak épülhessenek a Dózsa, Márki, 
és Toldi utcákban, valamint a Gyulai 
úton.

 Egy új – a belvízproblémákat meg-
oldani kívánó - beruházásban a Zrínyi 
utca egy részén, a Damjanich utca egy 
részén, valamint a Rákóczi és Kossuth 
utcák egy részén új – már nem szik-
kasztó, hanem elvezető - árkokat épí-
tünk ki, összesen 65.000.000 forint 
összegben. A beruházásból nem ma-
radnak ki a kapubejárók előtti árkok 
csövezése és lefedése sem.

Elérkeztünk a lakosság egésze kényel-
mét, komfortérzetét szolgáló és szinte 
mindenki által várt és remélt szenny-
víz-elvezetést célzó beruházáshoz. Na-
gyon fontos ez, igazi jelentőségét ma 
még kevesen mérik fel. Kaphatunk egy 
rövid tájékoztatást erről is?

 Hírújságainkban folyamatosan 
követjük a történéseket, a munkák 
állását, ütemezését. Maga a projekt 
annyira összetett, hogy néha napokon 
keresztül egyeztetünk, hiszen útjaink 

sem kerülhetnek felújításra egy Eu-
rópai Uniós irányelv szerint, amíg az 
adott utcában a szennyvízhálózat ki 
nincs építve. A szippantások sok eset-
ben már csak „tüneti kezelésnek” bi-
zonyulnak és a végleges, hosszú távú 
megoldást a vezetékes szennyvízháló-
zat jelenti. Ismeretes, hogy Csongrád-
dal és Okánnyal közösen valósul meg 
a hálózat és a már korábban elégtelen 
befogadóképességűvé vált telep bő-
vítése. Kétegyházának a teljes elnyert 
pályázatból több mint 2 milliárd fo-
rint jut. A projekt lezárásával települé-
sünk csatornázása 100 %-os lesz, a be-
fogadó telep megnyugtatóan ellátja a 
szennyvíz tisztítását.

Ez óriási eredmény lesz!

Néhány nap múlva megnyitják a XIII. 
Pogácsa Fesztivál. Takarékos költség-
vetésből gazdálkodnak, ennek ellené-
re sikerült remek és magas színvonalú 
programokat szervezni. Tudtak ehhez 
forrást szerezni?

Az elmúlt évben a Bethlen Gábor Alap-
kezelőtől 3.000.000 forintot nyertünk 
erre a célra, emellett kisebb támogatá-
sok érkeztek. Ebben az éveben kizáró-
lag önerőből tudjuk megvalósítani a 
rendezvényt.

 Összefoglalva ez elmondottakat az 
elmúlt években kiemelkedően szere-
peltünk a pályázatok felkutatása, meg-
írása, előkészítése, lebonyolítása és le-
zárása terén. Hogy jó úton haladunk-e? 
A fejlődés útján vagyunk, ez csak a jó 
irányba vezethet. Kiváló munkatársa-
im vannak. A jelenlegi alpolgármester 
Dr. Rákócziné Tripon Emese, Wittmann 
Attila műszaki ügyintéző, Szabó Tamás 
pályázatírók nélkülözhetetlen segít-
séget nyújtanak számunkra, nélkülük 
nem vagy csak sokkal nehezebben ér-
hetnénk el céljainkat.
 2014. őszétől a mai napig tartó öt 
éves időszakban közel 3.000.000.000 
forinttal gazdagodott Kétegyháza, 
mindannyiunk kedves települése. Ez 
hihetetlen számadat, mögötte renge-
teg munka, számtalan átvirrasztott éj-
jel, viták sora, megegyezés bújik meg. 
Köszönettel és hálával gondolok 
mindazokra, akik ebben részt vettek, 
segítettek, támogattak!
Köszönjük, hogy időt szakított ránk 
Polgármester Asszony!

(J.)
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 A Köztársasági Elnök Úr 2019. ok-
tóber 13. napjára írta ki az önkormány-
zati választásokat. Ekkor kerül sor a 
polgármester, a képviselő-testület 
tagjai és a nemzetiségi önkormányza-
tok tagjai megválasztására.  Elkezdő-
dik a kampány. Már tapasztalom, hogy 
az induló polgármesterek és képvise-
lők elkezdték a felkészülést a választá-
sokra, információikat, tájékoztatóikat 
igyekeznek különböző formában el-
juttatni a lakosság felé.

 Demokratikus államban élünk, 
mindenkinek, akinek választójoga 
van, lehetősége van a megmérette-
tésre.

 Kétegyháza ma egy nyugodt bé-
kés település kérem, hogy erről ne fe-

ledkezzünk meg a kampány időszak-
ban sem. Lehet kritizálni, véleményt 
nyilvánítani mindenről és mindenki-
ről, de kérem, hogy ezt emberi módon 
tegyük meg. Tiszteljük meg egymást 
azzal, hogy hazugságokat nem állí-
tunk senkiről és semmiről, ha valami-
ről „félinformációnk” van, akkor annak 
járjunk utána, kérdezzük meg attól, aki 
erre illetékes és kinek, vagy akiknek 
arról a dologról biztos és pontos infor-
mációja lehet. 

 Az Önkormányzati ügyekben szí-
vesen állok mindenki rendelkezésére 
információkkal, testületi anyagokkal 
és döntésekkel, pályázatainkkal, ter-
veinkkel kapcsolatban.

Kalcsó Istvánné polgármester

Kedves Választópolgárok!

Alapkövet tettünk le
 Néhány nappal ez előtt a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda fontos eseménynek adott otthont. Az 
új tornacsarnok építése kezdődött el, melyhez a települési önkormányzat a Helyi Építési Szabályzat és rendezési tervek azon-
nali, soron kívüli módosításával járult hozzá.
 Az eseményen megnyitót Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló, köszöntőt Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és 
dr. Fürjes Zoltán Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár mondott.

Kalcsó Istvánné  polgármester

Bejártuk a 
járdát

 Előző számunkban lelkesen szá-
moltunk be az „Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tása” pályázatunkról, melyen jelentős 
összegű vissza nem térítendő támoga-
tásban részesültünk.
 A munkálatok megkezdődtek, 
azonban a folyamatos műszaki ellen-
őrzés hiányosságokat állapított meg. A 
dilatáció, a dőlésszögek, a felületkép-
zés nem megfelelő, így ezek javítására 
– elsősorban bontás utáni újrabetono-
zására – kötelezzük a kivitelezőt!

Wittmann Attila
műszaki feladatfelelős
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Egészségünk 
dolgai

 dr. Bakó Beáta fogorvosunk távozá-
sát követően a praxis végleges betölté-
séig dr. Fodor Iván Hajnalka látta el az 
Önök fogászati kezelését.
 2019 augusztusának közepétől dr. 
Bujdosó Andrea Petra veszi át a teljes 
praxist, jelenleg a szükséges engedé-
lyek beszerzése történik. A legfeljebb 
augusztus 15. napjáig tartó, átmeneti 
időszakban a körzeti rendelés Kétegy-
házán szünetel a sürgősségi ellátás 
Gyulán történik.
 A változás a védőnői szolgálatot 
sem kímélte. A II. körzetbe kinevezett 
védőnő Nagy Bianka Sára korábbi 
munkahelyén jobb ajánlatot kapott, 
így távozott, a feladatokat Erzsiák Fe-
rencné (Borika) látja el a korábbi lelke-
sedéssel, alázattal és hozzáértéssel.
Az I. körzetben Csatári Gabriella telje-
sít védőnői szolgálatot, mindkettőjük 
helyettesítését Hugyecz Nóra védőnő 
látja el.       (J.)

Impresszum: kiadja: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, felelős szerkesztő: dr. Medgyaszai László jegyző. Nyom-
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Választási hírek
Tisztelt Választópolgárok!

 Magyarország köztársasági Elnöke 
2019. október 13. napjára tűzte ki a 
helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választását.

 A Nemzeti Választási Bizottság a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 
2019. évi általános választását ugyan-
erre a napra, 2019. október 13. napjára 
tűzte ki.

 A Nemzeti Választási Bizottság a 
183/2019. számú határozata mellékle-
teként közzétette az egy településen 
a választható települési nemzetiségi 
képviselők számát.

Tisztelt Választópolgárok!

 A választással kapcsolatos admi-
nisztrációs feladatokat a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda, a Területi Választási Iro-
dák és a Helyi Választási Irodák látják 
el. Tagjaik hivatalos személyek, köz-

feladatot látnak el, nem közszereplők, 
vezetőik részére utasítást kizárólag a 
felettes Iroda vezetője adhat, az Irodák 
tagjai az Iroda vezetőjének vannak alá-
rendelve.
 Kétegyháza Nagyközségben a 
választásokkal összefüggő teen-
dőket a Helyi Választási Iroda látja 
el, vezetője dr. Medgyaszai Lász-
ló jegyző (+3670330152), általános 
helyettes Tóthné Lelóczki Andrea 
(+36703300160).
A Helyi Választási Bizottság és a Szava-
zatszámláló Bizottságok tagjai meg-
bízása folyamatban van, erre vonat-
kozóan szeptember hónapban adunk 
tájékoztatást.
 A Bizottságok tagjai – feladatuk el-
látásával összefüggésben – hivatalos, 
közfeladatot ellátó személyek, nem 
közszereplők, a szavazatszámláló bi-
zottságok tagjai a jegyzőnek vannak 
alárendelve.

A szavazó körzetek körzethatárai nem 
változtak, a szavazás helyei:

I. szavazókör: Művelődési Ház;

II. szavazókör: Művelődési Ház;

III. szavazókör: Márki Sándor Általános 
Iskola

IV. szavazókör: Márki Sándor Általános 
Iskola,

Nemzetiségi szavazókör: Márki Sándor 
Általános Iskola.

 Az egyes eljárási kérdések tekin-
tetében a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. tv. vonatkozó fejezetei 
nyújtnak eligazítást.

 A fontosabb határidőkről és tenni-
valókról Kétegyháza Nagyközség hon-
lapján nyújtunk tájékoztatást.

dr. Medgyaszai László
HVI vezető

Gyermekeink egészsége
 Dr. Rákócziné Tripon Emese al-
polgármester Asszony megbeszélést 
kezdeményezett Dr. Abdulrahman 
Abdulrab Mohamed neonatológus, 
azaz újszülött gyógyász főorvossal. A 
megkeresés célja a kétegyházi újszü-
löttekért és várandós kismamákért ér-
zett felelősség, tenni akarás.
 A szakmai találkozó 2019. július 
26. napján zajlott és együttműködési 
megállapodás aláírásával zárul. A Két-
egyháza Nagyközség nevében aláírt 
dokumentumnak köszönhetően tele-

pülésünkön is megvalósulhat az úgy-
nevezett „Mini Akadémia 1-2”. 
 A főorvos Úr által vezetett prog-
rammal a településünkön élő kisbabát 
váró és kisgyermeket nevelő szülőket 
segítik majd 3 éven át, magas szintű 
orvosi tanácsadásokkal. Ezen túlmenő-
en alpolgármester Asszony irányítása 
mellett az általános iskoláinkban, az 
első osztályosok körében, lisztérzé-
kenység szűrése valósul meg.
Sok sikert kívánunk a kezdeményezéshez! 
(J.)




