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 Elérkezett az a pillanat amikor a 
2014-2019 évi időszakra megválasztott 
képviselő-testület és a polgármester 
mandátuma lejár. Elkészítettem a 2015 
áprilisában elfogadott Gazdasági prog-
ram és Fejlesztési tervünk alapján az 
értékelést.  A képviselő testület október 
1-én megtárgyalta és elfogadta. A be-
számolót teljes terjedelmében Önök elé 
terjesztem, hogy megismerhessék így 
csokorba foglalva, hogy hogyan telje-
sítettük ígéreteinket és milyen munkát 
végzett a képviselő testület.
 Megköszönöm  a képviselő testü-
let-tagjainak, névszerint   Dr Rákóczi-
né Tripon Emese alpolgármesternek,  
Csumpilla Csaba,  Finna Sándor, Gyeb-
nárné Avramucz Hajnalka, Szelezsán 
Zsolt és Tarján István önkormányzati 

képviselőnek a lelkiismeretes munkát, 
mellyel segítették a terveink céljaink 
maradéktalan megvalósítását. 
 Köszönöm az önkormányzati bi-
zottságokban dolgozó szakemberek 
segítő közreműködését. Köszönöm a 
jegyző Úr  az intézményvezetők és dol-
gozóik, a köztisztviselők és közalkalma-
zottak és közfoglalkoztatottak munká-
ját, a nemzetiségi önkormányzatok, a 
civil szervezetek és egyházak együtt-
működését, mellyel nagyban hozzá-
járultak a céljaink megvalósításához a  
sikereinkhez.
 Köszönöm a Lakosság segítségét 
és a támogatását, megértését  és azt, 
hogy együttműködtek velünk a terve-
zések, az egyeztetések  és a megvalósí-
tás során egyaránt.

 Néhány nap múlva településünkön 
is önkormányzati választások lesznek, 
elköszönök Önöktől. Köszönöm szé-
pen a bizalmat, s azt , hogy lehető-
séget adtak nekem e nemes és szép 
feladat elvégzésére.  Igyekeztem es-
kümhöz hívem megfelelően  és lelki-
ismeretesen szolgálni Önöket  Kétegy-
háza Lakosságát. 

 Arra kérem Önöket, hogy menje-
nek el szavazni október 13-án. Tegyenek 
meg mindent annak érdekében, hogy 
Kétegyháza egy békés, nyugodt tele-
pülés  maradhasson, hogy fiatalos len-
dülettel megújulva, új utakon tovább 
haladjon a  a fejlődés útján.

Kalcsó Istvánné 
polgármester

Kedves Kétegyházi Lakosok!

Választásnapi tudnivalók

Tartalomból

Tisztelt Választópolgárok! 

 Az ide vonatkozó jogszabályok vál-
tozása miatt a korábbiakhoz képest 
rendhagyó választást fogunk lebonyolí-
tani.

 A nemzetiségi választáshoz a sza-
vazatokat nem külön szavazókörben 
lehet leadni, hanem abban, amely az 
Önök lakóhelyének megfelelően műkö-
dik a választás napján! A szavazókörze-
tek címe nem változott, kettő a Táncsics 
Mihály Művelődési Házban, kettő a 
Márki Sándor Általános Iskolában lesz.

 Fontos! A nemzetiségi névjegyzékek 

külön lesznek nyomtatva, így a nem-
zetiségi választópolgárnak két helyen 
kell majd aláírnia, így értelemszerűen 
minden körzetben két névjegyzék lesz. 
A szavazólapokat és a borítékokat Önök 
előtt bélyegezzük le és adjuk át az alá-
írást követően.

 A nemzetiségi szavazólapok zöld 
színűek lesznek és minden szavazóla-
pot kitöltés után el kell helyezni a zöld 
borítékban, melyet LE KELL ZÁRNI és a 
külön elhelyezett zöld színű urnába kell 
bedobni. Csak a lezárt borítékban lévő 
szavazólapok érvényesek! Szavazni a 
jelölt neve mellett elhelyezett körben, 
egymást metsző két vonallal lehet!

 Fontos! A lezárt borítékokat NEM a 
szavazatszámláló bizottságok bontják, 
hanem minden körzetből – zárt, lepe-
csételt szállítócsomagban - beszállítják 
a Hivatalba, ahol a Helyi Választási Bi-
zottság végzi el a bontást és a szavazat-
számlálást! Mivel ez jóval a választásnap 
végén történik, nemzetiségi eredmé-
nyek is csak késő éjjel várhatók.

 A Helyi Választási Iroda október 13. 
napján egész nap működik, probléma, 
kérdés esetén állunk rendelkezésükre!

dr. Medgyaszai László
jegyző

a Helyi Választási Iroda vezetője

- Helyi Választási Bizottság közleménye
- Finna Sándor a nemzetiségekről

- Pénzügyeinkről Bartolákné Lívia szemével
- Fekete Gabriella az oktatásról

- Árgyelán Istvánné a közbiztonságunkról
- Beruházás Dékány Ákos szemével

- Civil híreink
- Hagyományőrzés mesterfokon



2
Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

 Kétegyháza Képviselő-
testülete megválasztotta a 
kétegyházi Helyi Választási 
Bizottság tagjait. A Bizott-
ság elnöke Simon Péter 
adott tájékoztatást a közel-
jövő eseményeiről.

Elnök Úr! Hogyan alakul-
nak az előkészületek?
 A Bizottság a jelölteket 
nyilvántartásba vette, meg-
történt a sorsolás, a szavazó-
lapokat a Bizottság honlap-
ján közzétettük. A választás 
napjáig a Bizottság feladata 
a kampány felügyelete és 
a választás előkészítése. E 
sorok megjelenése napján 
megtörténik a szavazat-
számláló bizottsági tagok 
eskütétele, eligazítása.

Elnök Úr említette a kam-
pányt. Kellett-e intézkednie a 
Bizottságnak ebben?

 Összességében rendben 
zajlik, de sajnos a választási 
plakátok, falragaszok kihe-
lyezése több jelölt esetében 
szabálytalanul, jogsértően 
történt. 

 Erre vonatkozóan kell 
megemlítenem, hogy a na-
pokban az utcákra került 
szórólapon választási ígé-

retként szerepel a választás 
tisztaságának megóvása. Ez 
előtt a Helyi Választási Bi-
zottság és a Szavazatszám-
láló Bizottságok értetlenül 
állnak. A választások során 
választott tagok, a jelöltek 
által megbízott tagok, és a 
helyi választási iroda tagjai 
működnek közre. Tisztessé-
ges, becsületes emberek, 
akik esküvel fogadták meg 
a jogszabályok betartását és 
esküjüket meg is tartották.

A Bizottság üléseiről, dön-
téseiről hogyan értesülnek 
a választópolgárok?

 A Bizottság ülései nyil-
vánosak, bárki részt vehet 
rajtuk, várjuk is az érdeklő-
dőket, hogy megismerjék 
munkánkat. A döntéseket a 
https://www.ketegyhaza.hu 
weboldalon közzétesszük, 
ezek ellen általában észre-
vétellel lehet élni.
Volt bármilyen észrevétel, 
kifogás az utóbbi időben?

 Nem, ilyen nem érkezett, 
láthatóan minden érintett 
elégedett munkánkkal.

Elnök Úr! Köszönjük és jó 
munkát, kitartást kívá-
nunk.

Választás

 Minden település életének, fejlő-
désének, fennmaradásának, működé-
sének egyik – talán legmeghatározóbb 
– tényezője az anyagi kondíciók meg-
felelő rendelkezésre állása, azaz a for-
rás, a pénz.

 Hosszú éveken keresztül irányítot-
ta, vezette, majd ellenőrizte Kétegy-
háza költségvetését, érzékeny ujjaival 
megérezve annak érzékeny pontjait.

 Bartolákné Líviát, korábbi 
pénzügyi vezetőt, települési képvise-
lőt, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizott-
ság tagját kérdeztük településünk gaz-
dálkodásáról, a várható változásokról.

Néhány nappal ez előtt tárgyalta a 
Bizottság a költségvetési rendelet 
módosítását és az első félév gazdál-
kodásáról szóló tájékoztatót. Milyen 
álláspontot foglalt el a szakbizott-
ság?

 Összességében nagyon visszafo-
gott gazdálkodás jellemzi a jelenlegi 
képviselő-testület döntéseit. Sajnos 
településünk bevételei nagyon sze-
rények, az iparűzési adóból származó 
bevételünk - bár 2%-os mértékű - a 
környéken talán a legalacsonyabb, így 
a kommunális adó sem nélkülözhető 
a költségvetésből. Nagy érdeme a tes-

tületnek, hogy hitel, adósság nélkül 
gazdálkodik, folyamatosan biztosítani 
tudja a kiadások fedezetét.

 Ami viszont szomorú, hogy a sza-
badon felhasználható állami támoga-
tás folyamatosan csökken, így jelentős 
mértékben rá vagyunk utalva a pályá-
zati forrásokra.

Az elmúlt időszakban nagyon jelen-
tős összegek érkeztek Kétegyházára, 
fejlesztések indultak, beruházások 
zárultak le. Ezek legtöbbször kisebb-
nagyobb mértékű önerőt is igényel-
nek. Hogyan sikerül ezt biztosítani?

 Általános álláspontom, hogy csak 
olyan beruházást szabad elindítani, 
amelynek önereje minimális. Másrészt 
településünk csak a kiírt pályázati fel-
hívásokra tud anyagot készíteni, a 
legritkább esetben válogathatunk a 
projektek között. Úgy vélem, az utóbbi 
években alapos testületi döntések szü-
lettek, minden lehetőséget sikerült jól 
kihasználni. 

A közbeszerzések során mennyire si-
került a helyi vállalkozókat megszó-
lítani?

Amennyiben az adott összeghatár le-
hetővé tette, helyi vállalkozókat válasz-

tottunk ki, a szerződések a honlapon 
megtekinthetők.

Említette a pályázati forrásokat. Ho-
gyan sikerült közel 3 milliárd forint 
pályázati forrást Kétegyházára hoz-
ni? 

 A pályázatokat egyrészt jól kell 
megírni, jól kell lebonyolítani, de ami 
talán a legfontosabb, jól kell benyújta-
ni és jól kell elbíráltatni. Hosszú eszten-
dők szükségesek ahhoz, hogy egy-egy 
településvezető, polgármester, alpol-
gármester kialakítsa azt a kapcsolat-
rendszert, amely sikerre visz egy pro-
jektet. A támogatásra kinyújtott kezet 
meg kell ragadni, a segítséget el kell 
fogadni, nem pedig bírálni, vissza-
utasítani, vagy ellökni. 

 Az a kéz, amely most Kétegyháza 
felé nyújtva van, adni akar, támogatni 
akar, segíteni szeretne. Egy előrelátó 
és megfontolt településvezetőnek pe-
dig az a kötelessége, hogy becsülettel 
elfogadja, jól hasznosítsa, tartsa meg 
és ápolja jó viszonyt az országgyűlési 
képviselőkkel, támogató szervezetek 
vezetőivel.

Köszönjük az őszinte véleményt, sok 
sikert kívánunk a további munkához!

Pénzügyeink
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Finna Sándort, Kétegyháza képvi-
selő-testületének kitüntetett, leköszö-
nő tagját kértük, szánjon ránk néhány 
percet a jelenlegi testület utolsó ülése 
előtt.

Képviselő Úr! 
Értékelje néhány gondolatban az el-
múlt három évtizedet, eredményeket, 
kudarcokat.

 29 hosszú, tisztességgel és alázat-
tal végigszolgált esztendő után lete-
szem a lantot. Megkaptam Kétegyhá-
za lakosainak bizalmát, támogatását, 
szeretetét, de 5 évvel ez előtt már úgy 
éreztem, lassan át kell adnom a stafétát 
egy új generációnak, akik hozzám ha-
sonlóan éreznek és gondolkodnak.

 Ez alatt az idő alatt Kétegyháza óri-
ási fejlődésen ment át. A megválasztott 
testületek egyre hatékonyabban kutat-
ták fel a lehetőségeket és valósították 
meg a kitűzött célokat. Leginkább az 
utolsó 5 évet emelném ki, amely mind 
a települési, mind a román nemzetiségi 
önkormányzat szempontjából kiemel-
kedő eredményeket hozott. A közös 
munka, a két önkormányzat együtt-
működése vezetett oda, az összkép 
már nem egy falu, hanem egy kisváros 
képével fogadja az idelátogatókat.

Képviselő Urat egyenes, nyílt ember-
nek ismerjük, aki véleményét nem 
palástolja, néha fájdalmasan őszinte. 
Az október 13-i választáson nagyon 
fontos döntések várnak Kétegyháza 
felelősségteljesen gondolkodó lako-
saira. Milyen tanácsokat adna ehhez?

Nos, valóban őszinte és egyenes em-
bernek érzem magam, aki a vélemé-
nyét elmondja, de azt sohasem rossz-

akarattal, hanem a jobbítás céljával.

 Csodálatos eredményeket értünk 
el a civil szervezetekkel, az intézmé-
nyekkel, és a település képviselő-tes-
tületével. A folytonosság elve mentén 
gondolkodom, úgy vélem, az újonnan 
megalakuló helyi nemzetiségi és tele-
pülési képviselő-testületeknek tovább 
kell dolgozniuk az eddigi irányvonalak 
mentén. A jelenleg is futó öt, meg-
nyert, nagy értékű és rendkívül fontos 
pályázat megvalósítására, befejezésére 
Alpolgármester Asszony és Igazgató 
Asszony további irányítása mellett lá-
tom a megfelelő garanciát.

Képviselő Úr!
Említette a nemzetiségi választást. 
Kétegyházán a nemzetiségi jelölteket 
támogató két szervezet megoszthat-
ja a lakosságot. Az egyik tudvalevő-
leg nem a kétegyházi, míg a másik, 
az erősebb és több támogatót bíró 
szervezet – az Összefogás a Magyar-
országi Románokért Egyesület – a 
teljes magyarországi románság és 
természetesen a kétegyházi érdeke-
ket szolgálja.

 Sajnos ez így igaz! Érthetetlen és 
furcsa számunkra, hogy miért szervez-
kednek kétegyházi lakosok Kétegy-
háza lakosai, románsága ellen. Miért 
szervezkednek más nemzetiségi erők 
érdekében, megakadályozva, hogy 
Kétegyháza és a kétegyházi románság 
továbbra is fejlődni tudjon. Úgy vélem, 
nekünk a legfontosabb Kétegyháza 
a fejlődése, iskoláink, óvodánk gyer-
mekeinek, szüleinek, nagyszüleinek a 
támogatása, az oktatás-nevelés maga-
sabb szintre emelése és megtartása. 

 Nekünk most az a feladatunk, hogy 
ezzel szembeszálljunk, támogassuk a 

Kétegyházáért küzdőket, támogassuk 
az összefogást, így az Összefogás a 
Magyarországi Románokért Egyesüle-
tet, mely Kétegyháza mellett a teljes 
magyarországi románságért küzd. A 
Budapesten működő szervezetet, mely 
szintén nem településünk lakosait és a 
teljes magyar románság érdekeit, ha-
nem kizárólag a főváros érdekeit szol-
gálja, nem tartom támogatásra érde-
mesnek.

Képviselő Úr! Milyen tanácsokat fo-
galmazna meg nagy tapasztalattal 
rendelkező, leköszönő képviselőként, 
nemzetiségi önkormányzat elnök-
ként?

 Három évtizedes tapasztalattal, gya-
korlattal és emberismerettel rendelke-
zem, erre alapozva úgy vélem, Kétegy-
háza jelene és jövője úgy képzelhető 
el, ha a román nemzetiséget Borbély 
Erika, Kétegyháza Nagyközséget Dr. 
Rákócziné Tripon Emese irányítja.

 Emellett nagyon fontos szempont 
az is, hogy a nemzetiségi támogatások 
mennyiségét, minőségét megőrizzük, 
ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a 
kétegyházi románság az Összefogás a 
Magyarországi Románokért Egyesüle-
tet támogassa helyben, a megyében és 
az országos listán egyaránt.

 Végszóként köszönetemet fejezem 
ki minden Választópolgárnak, akik az 
elmúlt évtizedekben mellettem álltak, 
tanácsaikkal segítettek, támogattak, 
hozzájárultak ahhoz, hogy tisztesség-
gel, becsülettel elvégezhessem felada-
tomat.

Képviselő Úr! Köszönjük, hogy időt 
szakított ránk és jó munkát a testületi 
ülésen!

Nemzetiségi kérdésekről

 A kétegyházi gyermekekről, ok-
tatásról, nevelésről, jelenről, jövő-
ről kérdeztük Fekete Gabriella 
tanárnőt, a Márki Sándor Általános 
Iskola nagy tapasztalattal rendelke-
ző osztályfőnökét, magyartanárát, 
könyvtárosát, szaktanácsadót, mes-
terpedagógust.

Tanárnő! Felsorolni is nehéz, meny-

nyi feladatot lát el, mennyi tapasz-
talatot szerzett ezen a területen. 

 A Márki Sándor Általános Iskola 
tanáraként hogyan látja az oktatás, 
nevelés helyzetét Kétegyházán, hi-
szen a csökkenő gyermeklétszám 
nyomasztóan hathat a jövőért ag-
gódó, a jövő generációért felelőssé-
get érzőkre?

 Hosszú éveket töltöttem a pályán, 
itt születtem, itt él a családom, itt van 
a ház, melyet Otthonomnak érzek. Az 
1970-es évektől valóban elindult egy 
– korábban egyre gyorsuló – lakos-
ságszám csökkenési folyamat, amely 
azonban az utóbbi években lelassult. 
Ez kétségkívül érinti a kétegyházi is-
kolákba beiratkozó gyermekek szá-
mát is, sőt egyfajta aránytalanság is 

A Márki Iskola tisztelete
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 A tervezetthez képest jóval ha-
marabb, lényegében még ebben az 
esztendőben befejeződik a szenny-
vízhálózat IV. ütemének kivitelezése, 
emellett a szennyvíztelep bővítése 
rendben halad.

Dékány Ákos építőmérnök Urat 
kérdeztük a sokat vitatott helyreállítási 
munkákról.

Mérnök Úr! Kétegyháza lakosai rend-
szeresen kifogásolják a szennyvízbe-
ruházást követő helyreállítási mun-
kák minőségét. Mérnökként hogyan 
látja ezt a problémát?

 A szennyvízhálózat kiépítése óriá-
si földmunkával jár, a felszíni burkolat 
felbontása, az évtizedek során össze-
tömörített földrétegek felszakítása, 
fellazítása, átforgatása nem megkerül-
hető. Értelemszerűen ennek visszatöl-
tése során nem érhető el ugyanaz a tö-
mörség és szilárdság még akkor sem, 
ha részben vagy egészben bányaho-
mokkal keveredik a föld. A visszatöl-
tendő talaj sem szemszerkezetében, 
sem víztartalmában nem alkalmas a 

megfelelő tömörség eléréséhez. Eh-
hez gyakorlatilag laboratóriumi körül-
ményekre lenne szükség. 

 A fő probléma akkor jelentkezik, 
ha a visszatöltött területen betonozás, 
térburkolás történik. Ennek ugyanis 
értelemszerűen nem lesz megfelelő 
alapja, így süllyedni fog. 

Nem lehetne ezt megoldani valaho-
gyan, megakadályozni a folyamatos 
ülepedést?

 Ezt gyakorlatilag teljes talajcse-
rével lehetne megelőzni, amely azt 
jelenti, hogy a kiemelt talaj helyett 
egyenletes szemeloszlású szemcsés 
talajt vagy homokbetont töltünk visz-
sza réteges tömörítés mellett. Ennek 
viszont komoly költségvonzata van, 
amely nem támogatott a pályázatban. 
Aki valaha is készített bejárót vagy jár-
dát, tudhatja, hogy a megfelelő alap 
elengedhetetlen. A gépi tömörítés 
valamelyest elősegíti ezt, de végleges, 
az eredetivel megegyező minőséget 
nem tud elérni. Az eredeti visszatöltött 
talajnál megfelelő tömörítés mellett 

fél év eltelte után is észlelhető süllye-
dés.

További probléma, hogy a szaka-
szosan feltört járda vagy útfelület 
helyreállításánál törésrészek kelet-
keznek, melyek később, egy-egy ke-
ményebb tél során felfagynak.

 Igen ez valóban így van, azonban a 
sávos  helyreállításnál,  melyet a pályá-
zat engedélyez, ez nem kiküszöbölhető.

 Ebben a kérdésben azt tanácsolom 
a lakosoknak, legyenek türelemmel, a 
megsüllyedt területeket a kivitelező 
feltölti és igyekszik az eredeti állapot-
hoz közeli minőséget elérni.

 Megerősítem, hogy a földmunká-
val együtt járó beruházások ezzel a 
hátránnyal járnak, viszont az elérhető 
előny, azaz a szennyvíz elvezetése, a ta-
lajszennyezés megszüntetése és a bel-
vízszint lecsökkentése nagyságrendek-
kel meghaladja a kényelmetlenséget.

Mérnök Úr! Köszönjük a szakmai tá-
jékoztatást!

A szennyvízről egy mérnök  szemével

megfigyelhető a két oktatási intéz-
mény létszáma között.

 Ennek ellenére tudom, hogy a 
Márki Sándor Általános Iskola nagy 
múltú, jól felszerelt, kiváló tanárokkal 
dolgozó intézmény, és hiszem, hogy 
nagy jövő előtt áll.

A település legrangosabb rendez-
vényein a két általános iskola rend-
szerint együtt jelenik meg, együtt 
készítenek emlékműsort, öröm látni 
a diákok közös munkáját.

 A képviselő-testület több év-
vel ezelőtt megfogalmazta kérését, 
amely az iskolák együttműködésére, 
összefogására irányult. Tanártársaim-
mal minden tekintetben igyekszünk 
ennek eleget tenni, a szervezést 
együtt végezni, a műsorokat, prog-
ramokat összehangolni. Fontosnak 
tartom kiemelni, hogy ebben a mun-
kában a román iskola pedagógusai 
messzemenően partnerek, ezt e he-
lyen is külön megköszönöm.

Hogyan látja a Márki Sándor Általá-
nos Iskola jövőbeni működését?

 Alpolgármester Asszonnyal szá-
mos alkalommal egyeztettünk az ok-
tatás helyzetéről. Egyetértünk abban, 
hogy mindkét iskolafenntartóval jó 
kapcsolatot kell kialakítani és fenn-
tartani, a két intézménynek együtt 
kell működni, hiszen a cél nem a ri-
valizálás és az egymással való ver-
sengés, hanem a magas színvonalú, 
a középiskolára, a jövőre felkészítő 
oktatás, nevelés.

Ez a gondolkodás már önmagában 
is örömteli, hiszen biztos alapot 
szolgáltat a jövőbeni döntésekhez.

 A képviselő-testület elsőként 
csatlakozott a Bursa Hungarica Ösz-
töndíjpályázathoz, ezt a döntését fo-
lyamatosan megújítja.

 Igen, sőt ebben az évben meg-
emelték a támogatásra nyitva álló 
keretet és a pályázati feltételeket is 

megváltoztatták, közel kétszeresére 
emelték az egy főre eső jövedelem-
határt, így – várhatóan – sokkal több 
diáknak tudunk majd segíteni.

A döntést már egy új testület és egy 
új polgármester fogja meghozni, 
de vélhetően ez az elkötelezettség 
megmarad.

 A kétegyházi családok, szülők, 
nagyszülők, polgárok támogatnak 
bennünket ebben a munkában, tá-
mogatnak abban, hogy mindkét is-
kolának fenn kell maradnia, támogat-
nak abban, hogy a Gyermek, a Család 
az első. 

 Örömmel vállaltuk ezt a feladatot 
és hiszem, hogy lesz erőnk, elköte-
lezettségünk végrehajtani, küzdeni 
fogunk Kétegyházáért, az oktatásért, 
mindazért, amiben hiszünk.

Tanárnő! Köszönjük szavait és sok 
sikert kívánunk!
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 Egy település életét, hangulatát, 
kultúráját a benne élők, a polgárok 
alakítják, leginkább azok, akik ele-
gendő szabadidővel és lelkesedéssel 
bírnak, találkozókat, közös progra-
mokat szerveznek. A szervezéshez 
szükség van lelkiismeretes irányí-
tókra, akik meghallgatják a javas-
latokat, megvitatják és igyekeznek 
végrehajtani a közösen meghozott 
döntéseket.

 A Családi Egészségnapon Kolozsi 
Mihályné, aki 1994-óta a Kétegyházi 
Mozgáskorlátozottak vezetője, 1973 
óta önkéntese, 15 éve titkára a Magyar 
Vöröskeresztnek, valamint Bíró István-
né, aki aktív tagja a mozgáskorláto-
zottak egyesületének és a Magyar Vö-
röskeresztnek vehetett át megtisztelő 
elismerést. 

Az Idősek Világnapján két – Kétegy-
háza örökké fiatal polgárait összefogó 
- egyesület munkáját ismerte el telepü-
lésünk vezetése. Ennek apropójaként 
szólítottuk meg Zalai Józsefné Ilikét 
és Pápai Ferencet.

Mindketten nagy múltú és nagy tekin-
télyű egyesület munkáját irányítják, 
aktívan részt vesznek Kétegyháza civil 
életében, nagy tiszteletnek és meg-
becsülésnek örvendenek. Mennyiben 
tudja támogatni Kétegyháza vezetése 
az egyesületek tevékenységét?
 Egyesületeink tagjai legnagyobb-
részt aktív, vidám életet élők, akik az 
első hívó szóra szívesen vesznek részt 
rendezvényeken, közös programok-
ban. Ezekre rendre meghívót küldünk 
a település vezetésének, polgármes-
ter és Alpolgármester Asszonynak, a 

képviselőknek. Szívesen és szeretettel 
várjuk Őket, ahol felénk nyújtott támo-
gatásuk sem marad el. 
Voltak nehezebb időszakok az egye-
sületek életében. Sikerült ezeket áthi-
dalni, megoldani?
 Minden civil szervezet küzd néha 
nehézségekkel, de ha sikerül össze-
fogni, egymást támogatni, segíteni, 
minden probléma megoldható. Szá-
míthattunk ebben a település jelenle-
gi vezetésére, emellett Alpolgármes-
ter Asszonytól ígéretet kaptunk arra, 
hogy a civil szervezetek életét kiemelt 
figyelemmel fogják kísérni és minden 
lehetséges eszközzel támogatni fogja 
tevékenységünket.
Köszönjük, hogy szakítottak ránk 
időt, további sok sikert és jó munkát 
kívánunk.

Civil életünk

 Ismeretes, hogy Kétegyháza más 
településekről való megközelítése 
egyre nehézkesebb, az utak állapota 
hosszú esztendők óta felújításra szorul. 
Településünk vezetése nagyon sokat 
dolgozott azért, hogy előrelépés tör-
ténjen ebben, végül sikerült konkrét 
tervekről tájékoztatást kapni.

 Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő Úr és Zalai Mihály a megyei 
Közgyűlés elnöke segítő kezet nyújta-
nak településünk vezetői felé. 

 A közeljövőben tovább folyta-
tódik a Kétegyháza-Gyula közötti 
útépítés, ennek megfelelően a teljes 
útszakasz újjáépül, a legutóbb át-

adott résztől egészen a Gyula-Elek ke-
reszteződésig, mintegy 7,5 kilométer 
hosszon.
 A Kétegyháza-Békéscsaba közöt-
ti útszakasz rehabilitációja is tervben 
van, igyekeznek erre vonatkozóan mi-
nél hamarabb forrást találni.
 Tekintettel arra, hogy a belterületi 
útjaink felújítása, burkolása a testület 
ígérete szerint folyamatosan megva-
lósul, ezzel a támogatással óriásit lép-
tünk előre.
Köszönet a támogatásért!

Új utunk lesz
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Egy település lakosai komfortérzeté-
nek és egy település élhetőségének 
leghangsúlyosabb ismérvei közé tar-
tozik a közbiztonság, a biztonságérzet.

Árgyelán Istvánnét a Kétegyházi Pol-
gárőr Egyesület elnökét kértük egy rö-
vid értékelésre.

Elnök Asszony! A Kétegyházi Polgár-
őr Egyesület hosszú évek óta óvja, 
védi Kétegyháza lakosainak értékeit, 
segíti a rendőrség munkáját, szem-
mel tartja közterületeinket.

A választások közeledtével többen 
kifogásokat fogalmaztak meg ezzel 
kapcsolatban. Hogyan látják ezt a 
Polgárőrök?

 Néhány évvel ez előtt fontos lépé-
sekre szántuk el magunkat a képvise-
lő-testülettel és a település vezetőivel 
egyeztetve. Elindult egy folyamat, 
amelynek egyik eredménye körzeti 
megbízott állandó jelenléte Kétegyhá-
zán, a másik pedig egy jól szervezett, 
hatékonyan működő, együttműkö-
désre nyitott polgárőr Egyesület meg-
alakulása és működése. Az Egyesület 
tagjai munkájukat önkéntesen, díjazás 
nélkül végzik, így még inkább tiszte-
letre méltó a végzett tevékenységük.

Milyen mértékben sikerült javítani a 
közbiztonságot Kétegyházán?

 A lakosok visszajelzései alapján a 
legfőbb eredmény, hogy folyamato-

san jelen tudunk lenni a közterülete-
ken, fogadjuk a lakossági jelzéseket. A 
rendőrhatósággal állandó kapcsolatot 
tartunk, hívásainkra azonnal reagál-
nak. Munkatársaim felelősségteljesen, 
lelkesen végzik munkájukat, ennek 
eredményeképpen megszűnőben 
vannak a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek, hiszen egy-egy elkövető soha-
sem tudhatja, mikor és ki figyeli meg 
tevékenységét.

 Érthetetlennek tartom a napokban 
megjelent szóróanyagban szereplő ál-
lítást, mely szerint Kétegyháza lakosa-
inak személye, biztonsága veszélyben 
van. Ezzel sem én, sem a településért 
tevékenykedő polgárőrök és családja-
ik nem értenek egyet. Nagyon sokat 
dolgozunk és kijelenthetem, hogy jó 
irányban haladunk, bár még nagyon 
sok tennivalónk van.

Az Újfaluban élő lakosként, család-
anyaként, nagyszülőként milyen 
problémákkal találkozik?

 A testület kiemelt figyelmet fordí-
tott ránk, járdák épültek, igyekeznek 
hatékonyan fellépni, de a közfoglal-
koztatottak számának csökkenése 
miatt további lépések szükségesek, 
elsősorban az elhagyatott ingatlanok 
gondozása vonatkozásában.

 Az Újfaluban élők közül sokan más-
ként gondolkodnak, másként élnek, 
más normákat tartanak követendő-
nek. Úgy vélem, a Kétegyháza egészé-

re vonatkozó szabályokat itt is be kell 
tartatni, nem engedhető meg, hogy 
egy-egy család vagy lakos félelemben 
tartsa a környezetét. Nem engedhe-
tő meg, hogy az udvaron hulladékot, 
állati eredetű trágyát halmozzon fel 
vagy olyan körülményeket teremtsen 
és tartson fenn, amely a többség sze-
rint elfogadhatatlan.

Sikerült ebben előrelépni az elmúlt 
időszakban?
 Feltétlenül! A Kétegyházi Polgárőr 
Egyesület és a település vezetése fo-
lyamatosan dolgozik ezen. A szabály-
szegőkkel szemben a Hivatal hatósági 
eszközökkel jár el, tagjaink pedig in-
formációt szolgáltatnak és felhívják a 
lakosok, családok figyelmét arra, hogy 
tevékenységeik ütköznek a települési 
normákba, szabályokba.
 Békés, szabályos eszközöket alkal-
mazunk, véleményem szerint a szél-
sőséges vagy erőszakos fellépés nem 
célravezető, erőszakot, békétlenséget 
szül. Együtt kell élnünk, de rá kell kény-
szerítenünk a szabályszegőket, garáz-
da lakosokat arra, hogy olyan életvitelt 
folytassanak, amelyet a kétegyházi la-
kosság is elfogadhatónak tart.
 Ebben a munkában számítunk a 
jelenlegi településvezetésre, képvise-
lőinkre, a képviselő-jelöltekre, Egyesü-
letünk ajtaja nyitva áll, várjuk a telepü-
lésért enni akarókat tagjaink közé.
Elnök Asszony! Köszönjük és további 
jó munkát kívánunk!

Közbiztonság

 Egyetlen nép sem élhet a múltja, a 
hagyományai, történelme nélkül. Az a 
település, az a közösség, amely elfeledi 
honnan érkezett, elfeledi múltját, hagy-
ja, hogy a múlt emlékei elhomályosod-
janak, elvész az idő forgatagában. 
Vannak, akik érzik, tudják ezt, megáll-
nak, visszanéznek, megtalálják az érté-
keket, az emlékeket, hagyományokat.
 Településünk vezetése örömmel, 
nagy tisztelettel, megbecsüléssel is-
merte el Bandula János és felesége 
(Toma Maca) áldozatos munkásságát, 
odaadását, melyet Kétegyháza hagyo-
mányainak őrzése, gondozása köré-
ben végeztek.
Szeretettel gratulálunk kitüntetésük-
höz, sok sikert és egészséget kívánunk.

Hagyományaink tisztelete
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KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK ÉS 

FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ÉRTÉKELÉSE

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,

Nézz vissza, aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”

                                                       (Kiss Jenő)

Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Kétegyházi Lakosok! 

Az önkormányzati választásokat követően a megválasztott képviselő testület
 elkészítette 2014-2019 évekre, az 5 évre szóló gazdasági programját

és a fejlesztési tervét.

A ciklus időszak végén a képviselő-testületnek szá-
mot kell adnia az elvégzett tevékenységéről, ezért 
áttekintem az 5 évre tervezett és elvégzett felada-
tokat, melynek eredményéről az alábbiakban szá-
molok be.

 2014 őszén a felállt képviselő-testület nagy lel-
kesedéssel fogott hozzá a tervek megvalósításához. 
Legfontosabb célként tűztük ki a település működő-
képességének a megőrzését. Az első és legfontosabb 
feladat volt a település gazdálkodási és pénzügyi 

helyzetének tovább javítása. A költségvetés elkészíté-
se és végrehajtása minden évben csak nagyon meg-
fontoltan, takarékosan és célszerűen történhetett. 
Soha nem volt sok pénzünk, de a meglévő lehetősé-
geket igyekeztünk úgy felhasználni, hogy a halaszt-
hatatlan és a legfontosabb feladatokra mindig legyen 
fedezet.

 Folyamatosan megszüntettük a felesleges kiadá-
sokat és olyan költségvetéseket terjesztettem a tes-
tület elé, amely egyszerre volt takarékos és alkalmas 
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arra is, hogy a fejlesztési elképzeléseinket megvaló-
síthassuk. Mindenkitől megköveteltem a takarékos, 
ésszerű és tisztességes gazdálkodást, a hatékony 
munkavégzést.

 A rendelkezésünkre álló állami támogatás, a fel-
adat alapú támogatás és a csekély mértékű adóbevétel 
csak egy szűkös költségvetés elfogadására ad lehető-
séget minden évben. Sajnos nem finanszíroznak le 
minden feladatot, vagy csak részben finanszírozzák le 
pl. az orvosi ügyelet évente 6 millió Ft és nem érkezik 
rá támogatás, a közművelődési feladatok ellátása 40%- 
os, stb. A teljes adóbevételt ezért a település működte-
tésére kell fordítanunk. Fejlesztésre minimális összeg 
tervezhető. 2019 évre 15 M forint. 

 A nehéz pénzügyi helyzet ellenére eddig sike-
rült a települést a korábban elért jó színvonalon 
tartani és működtetni. A bérek és a segélyek rend-
szeresen kifizetésre kerültek, a számláinkat ren-
dezni tudtuk. Az utóbbi két évben működési hitel 
felhasználására nem került sor. Ezt azonban csak 
nagyon szigorú gazdálkodással és takarékoskodás-
sal értük el.

A településnek adóssága nincs.

 A feladatok végrehajtását a Jegyző, a Polgármes-
teri Hivatal és az intézmények dolgozóival valósí-
tottuk meg. Az elmúlt öt évben a képviselő-testület 
igen aktív munkát végzett.

 97 testületi ülés került megrendezésre, me-
lyen 745 napirendi pontot tárgyaltunk. Ezen 
kívül a bejelentések keretében sokszor került 
sor több aktuális napirend megtárgyalására.

 Üléseinken 734 határozatot fogadtunk el és 
97 alkalommal rendeletet alkottunk. 

 Programunk megvalósításához az alábbi szem-
pontok érvényesülését és feladatok elvégzését tar-
tottam szükségesnek, melyeket az alábbiak szerint 
teljesítettem, illetve teljesítettünk:

 Munkánkat az önkormányzati törvény és egyéb 
kapcsolódó jogszabályok és a belső szabályzatokban 
foglaltak alapján végeztük. Minden cselekedetem-
mel a törvényesség betartására törekedtem. Ebben 
az időszakban törvénysértő döntést nem hozott a 
testületünk. A felszínre kerülő helytelen gyakorla-
tok megszüntetésére nagy hangsúlyt fektettünk. 

 A törvényes, pontos és gyors munka érdeké-
ben a jegyző biztosította a Polgármesteri Hiva-
talban a jogszerűséget és a szabályszerűséget. To-
vább emelkedett a munka színvonala, a bizottsági 
és testületi ülések anyagai jól előkészítettek lettek. 
A tudomásunkra jutott hibák azonnal helyesbítésre 
kerültek. A bizottságok tagjai és a szakemberek, a 
Jegyző és a köztisztviselők aktív munkát végeztek, 
annak érdekében, hogy a testület szakszerű és gyors 
döntéseit elősegítsék. A kötelező önkormányzati 
feladatokat és az alapellátást folyamatosan tovább 
fejlesztettük, a szakmai elvárásoknak megfelelő 
színvonalon biztosítjuk. A jó munkaszervezéssel, 
egymás munkájának segítésével, egymás munkájá-
nak tiszteletben tartásával a munka hatékonysága 
emelkedett, az időközben bekövetkezett létszám-
csökkenések és személyi változások ellenére is.

 A hivatalban és az intézményekben a szakem-
ber ellátottság biztosított. A jelenlegi létszám, ha 
feladat csökkenés nem következik be tovább már 
nem terhelhető.

 A képviselő-testület és bizottságok munkája 
rendszeressé, pontossá és kiszámíthatóvá vált.

 A lakosság véleményének és elvárásainak meg-
ismerése érdekében falugyűlést, a beruházással 
érintett területeken utcai megbeszéléseket, a külte-
rületi utak rendezése érdekében gazdafórumot és a 
költségvetés elkészítése előtt közmeghallgatást tar-
tottunk.

 A képviselő-testület munkáját, az üléseket egye-
nes adásban közvetítettük, néhány rendkívüli ülés 
kivételével. Munkánkat a teljes nyilvánosság jelle-
mezte. Mindig szem előtt tartottam, hogy a lakos-
ságnak joga van megismerni és tudni, hogy hogyan 
dolgozik és mit tesz a testület.

 Üléseinkről, az ott meghozott döntésekről a he-
lyi kábeltelevízión, a honlapunkon valamint az újsá-
gunkban rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot. A 
testületi jegyzőkönyvek, a rendeleteink a honlapun-
kon és a Könyvtárban megtekinthetőek.

 A település fejlesztési céljainak megvalósítása 
érdekében az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

 A képviselő-testület a szükséges döntéseket 
meghozta a kitűzött célok megvalósítása érdekében 



9
2019. október

és az alábbiakat valósította meg:

• A szennyvízcsatorna hálózat IV. ütemének 
megvalósítására pályázatot nyertünk a kivite-
li tervek elkészültek, lebonyolódott a közbe-
szerzés és a megvalósítás ezzel elkezdődött. A 
tényleges beruházás 2019. év tavaszán indult, jó 
ütemben halad. A csatornaépítés október köze-
pére befejeződik., ezt követően következnek a 
helyreállítások.. A tisztítómű lassabban halad, 
mert a felújítást és a bővítést is végzik úgy, hogy 
közben a korábbi években elkészült ütemek 
rákötéseinek a szennyvízkezelését biztosítani 
kell.

• A pályázat finanszírozása Budapestről történik 
az Önkormányzatunk által aláírt teljesítési nyi-
latkozat és a kifizetés engedélyezését követően. 

• A Viziközmű Társulat székhelye Gyulán van, a 
befizetések is oda történnek.

• A lakosság terheinek enyhítése érdekében Ön-
kormányzatunk a szennyvízdíjak egy részét a 
díjmegállapításakor átvállalta. 

• Útépítés, útjavítás, járdák, kerékpárút: ezen a 
területen is szép eredményt értünk el.

 65 millió Ft-os Belügyminisztériumi pályázat-
ból megépítettük a Kossuth utca két tizedében 
az utat és a felújítást az Erkel utcában. A MÁV 
telepre vezető Aradi utat és Névtelen utcát az 
Újfaluban aszfalt burkolattal láttuk el. Önerő-
ből megépítettük a Görögkeleti temetőben az 
aszfalt utat a Baptista temetőig. Felújítottuk a 
ravatalozó előtti tetőt és a teret burkolattal lát-
tuk el. A Fő téren a Casa Nostra Pizzéria &Pub 
mellett befejeztük Frühwald kővel az útépí-
tést, a  hivatal előtt járdát építettünk.

 Folyamatban van a Hunyadi utca és a Csa-
bai utca két tizedének a portalanítása, aszfalt 
burkolattal. A Déli sor útépítésére a tervek 
engedélyezése folyamatban van, a pályázatot 
benyújtottuk. A bírálat ebben az esztendőben 
még megtörténik. A megvalósítása jövő év ele-
jére várható. 

 A Szabadság utca és az Erkel utca útalapjának 
megerősítése, előkészítése az aszfaltozásra még 
ebben az esztendőben készül el. A meglévő 

aszfaltos utakat és az útalapokat folyamatosan 
kátyúzzuk. Sajnos a szennyvíz beruházással a 
meglévő útjaink is elhasználódtak. A helyreál-
lításukat a beruházás befejezését követően meg 
kell valósítani. 

•  6.5 km új járdát építettünk és jelenleg is folya-
matban van az építés. 

• Az oktatási és szociális intézmények előtt par-
kolókat építettünk. Az iskolák környékén for-
galom lassítókat alakítottunk ki, gyermekeink 
biztonsága érdekében.

• A kerékpár út építésére pályázatot nyújtot-
tunk be, melyet a második próbálkozás után 
a ROHU 128 / Magyarország-Románia hatá-
ron átnyúló Európai Uniós pályázattal sikerült 
megnyernünk. Ennek eredményeként 4.6 km 
kerékpárút épülhet meg Kétegyházán. Az érin-
tett utcák a Toldi, Gyulai, Dózsa és Márki utca. 
A beruházás összege 634 e Euró. 

• A közparkok kiépítése megtörtént a Batthyá-
ny utcában és a Dózsa utca 70. szám alatt. Új 
eszközök megvásárlásával bővítettük a ját-
szóteret. A Dózsa utca végén az „állomási ta-
vat” visszavásároltuk és annak rendbetételét el-
kezdtük. A víztározó tavat kimélyítettük, majd 
a második ütemben kibővítettük, rendbe tettük 
a környezetet a liget kialakításához megvásá-
roltuk a fákat, az ültetését hamarosan elkezd-
jük. Az Újfaluban többszörösen felszámoltunk 
illegális szeméttelepeket és víztározó tavat ala-
kítottunk ki. A Ságvári utca végén a hármas út-
elágazásnál zártrendszerű csatornát építettünk 
ki , ennek második üteme is most készül el. Be-
temettük a nyílt  vízelvezető árkot  előkészítve a 
terepet egy körfgalom kiépítésére.

• A mindennapi munkánk része a környezetvé-
delem is, igyekszünk a lakosság részére a tele-
pülés teljes területén szép, rendezett, egészséges 
környezetet megteremteni. A beruházásokkal 
átmeneti ideig, mint jelenleg a szennyvízberu-
házással is elhanyagoltnak tűnik a terület, de a 
befejezést követően a helyreállítás és a karban-
tartás folyamatosan megtörténik.

• A közparkok és intézmények értékeinek meg-



óvása érdekében térfigyelő kamerákat helyez-
tünk el a település 10 pontján. Az intézménye-
inkben mindenhol kiépítettük és bővítettük a 
beruházások során a riasztó rendszert.

• Az új sportpálya kialakítása megtörtént, az 
öltözők a Sportegyesülettel együttműködve 
megépültek, kialakítottuk a fűtésrendszereket, 
berendeztük és használatra átadtuk a lakosság-
nak. A futópálya és a szabadtéri fitnesz eszkö-
zök már használhatóak. A Mudin Fivérek Sport 
és Szabadidő Központ az utánpótlás nevelést és 
a lakossági igényeket elégíti ki. 

• Csapadékvíz elvezetésére, árkok kialakítására 
pályázatot nyújtottunk be. Ennek első ütemére 
65 M Ft összegű pályázatot nyertünk. A terve-
zés és engedélyezési eljárás után az eredményes 
közbeszerzést követően jelenleg folyik a kivite-
lezés. Kollégáink már a következő ütem pályá-
zatát készítik elő, melyet október közepéig kell 
benyújtanunk.

• A MÁV SZECSEV telepen ebben a ciklusban 
jelentős beruházások valósultak meg. Az ivóvíz 
rendszer rekonstrukciója megtörtént. Hosszú 
évek után ugyan azt a vizet használhatják az ott 
lakók, mint a település többi részén. A szenny-
víz csatorna építése és járda építés is megtör-
tént, utat építettünk az Aradi úton, ezzel az ott 
lakók közlekedését is segítettük.

• Az Újfaluban szintén minden olyan beruházás 
megvalósult, amely a település többi részén. 
Járdát építettünk a Legelő soron és a Medgyesi 
soron. Megerősített útalap készült a Névtelen 
utcában, majd aszfal került a középső tized-
re, folyik a szennyvíz beruházás, a csapadék-
víz elvezetése pályázat is, érinti a Damjanich 
utcát. Eltakarítottuk az illegális szemétlerakó 
helyeket több alkalommal és kialakítottuk a 
kis tavat Térfigyelő kamerákat helyeztünk el 
két helyen, felújítottuk az Óvodát, a játszóte-
ret többször is megjavítottuk, fákat ültettünk, a 
járdalapos járdákat újraraktuk, az utakat kővel 
többször jól feltöltöttük

• A szeméttelep rekultivációja elkészült. A rend-
szeres ellenőrzése és karbantartása folyamatos.

• A Márki Sándor Általános Iskola és a Polgár-
mesteri Hivatal, az Egészségügyi Centrum és a 
volt Újfalusi Óvoda, mint közfoglalkoztatási te-
lephely, és a Művelődési Ház energetikai meg-
újítása, a nyertes pályázatainknak köszönhető-
en megtörtént. 

• Az óvoda korszerűsítésére pályázatot nyúj-
tottunk be, melyre 73,59 M Ft -ot nyertünk. A 
kötelező eljárások lefolytatását követően a be-
ruházás megvalósult. A teljes felújítás és a tor-
naszoba kialakítása megtörtént.

• Az iskolai tornaterem bővítésére nem nyúj-
tottunk be pályázatot, mert a Román Nemze-
tiségi Általános Iskola és Óvoda fenntartója 
kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, 
hogy támogassuk egy tornacsarnok pályázatát. 
A Pályázattal egyetértett a képviselő-testület, 
döntésével támogatta. Ennek érdekében a ren-
dezési tervünket módosítottuk és az ezzel járó 
anyagiakat az Önkormányzat magára vállalta. 
Az Országos Román Önkormányzat a Sport-
csarnok pályázatára 464 M Ft összeget nyert, a 
beruházás elkezdődött.

• A konyha felújítását befejeztük, kibővítettük és 
új berendezési tárgyak és eszközök beszerzésé-
re is sor került.

• A Toldi utcán a 3. tized, a Rendőrség előtti 
lámpahely és a Kossuth utca végén közvilágí-
tás kibővítése megtörtént és ott, ahol indokolt 
egy-egy világítótest elhelyezését folyamatosan 
megoldjuk.

• A szociális alapellátások feltételeinek kialakí-
tására és korszerűsítésére az idősek nappali el-
látására pályázatot nyújtottunk be. A 73,52 M 
Ft nagyságrendű pályázatot megnyertük. En-
nek köszönhetően a Széchenyi utca 25. szám 
alatti Idősek nappali intézménye teljes felújí-
tása, bővítése korszerűsítése megtörtént. Cso-
dálatos körülményeket teremtettünk ezzel az 
idősgondozás területén.

• A szociális étkeztetést is innen bonyolítjuk. 
Ehhez saját erőből egy ételszállító járművet 
is vásároltunk. A Gondozási Központ a Ta-
nyagondnoki buszra nyert pályázatot, így a 
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feladatellátáshoz két korszerű gépjárművel ren-
delkezünk.

• A Szent Imre utca 26. szám alatti Fogyatékosok 
Nappali intézménye belső aláfalazása és felújí-
tása, berendezési tárgyak vásárlása saját erőből 
valósult meg. 

•  A bölcsőde udvarát közfoglalkoztatás kere-
tében teljes mértékben felújítottuk. Új játszó 
eszközöket vásároltunk. és újabb pályázatot 
nyújtottunk be nyílászárók cseréjére és eszköz-
beszerzésre, mely eredményes lett. 20 M Ft-ot 
nyertünk. A megvalósítása folyamatban van.

• A DAREH keretében az új Hulladékgazdálko-
dási törvénynek megfelelően a szemét szállítás 
megvalósult, a szeletív kukák és a komposztáló 
edények bővítése megtörtént. Ezt a helyi rende-
letünkben is szabályoztuk.

• Az egészségügyi alapellátás településünkön 
jó színvonalon biztosított. Az épületet folya-
matosan karbantartjuk. Jelenleg a régi szárny 
tetőfedésére és a védőnői szolgálat aláfalazá-
sára és eszközök beszerzésére a falu program 
keretében 26 M Ft-ot nyertünk. A közbeszerzés 
lefolytatása után kezdődhet a felújítás.

•  A kisgyermeket nevelők érdekében a gyermek-
orvost önerőből biztosítjuk.

• A védőnői szolgálatban is személyi változások 
történtek., Egy védőnői állásra pályázatot ír-
tunk ki, hogy mindkét körzetben állandó mun-
katárs láthassa el a feladatát.

• A fogorvosi ellátásban személyi változások vol-
tak. Augusztustól ismét új személyt, Dr. Bujdo-
só Andrea Petra fogorvost bízta meg a testület 
a feladat ellátásával. Itt a szükséges eszközök 
megvásárlását a testület engedélyezte, a for-
rást költségvetésünkben biztosítottuk. /alap-
felszerelés biztosítása, számítógép, bútorzat/

• Háziorvosi ellátás: A 3.számú háziorvosi körzet  
helyettesítését a két háziorvosunk felváltva látja 
el. Egy évig a praxis a Szegvári család tulajdonát 
képezi, ezt követően lehet csak a 3. körzetre vo-
natkozóan a végleges döntéseket meghozni. A 
helyettesített körzet ellátásához újabb eszkö-
zök/ számítógép, speciális nyomtató, kártya-

leolvasó, bútorzat stb./ megvásárlására került 
sor. 

• A Művelődési Házban is személyi változás 
történt Abrudán Andrea lett az új igazgató. Az 
energetikai korszerűsítés mellett eszközbe-
szerzésre, és egy rendezvény megvalósításá-
ra nyertünk pályázatot. Az új korszerű hang-
technikai eszközök beszerzése folyamatban 
van. Saját erőből bútorokat és számítógépet 
vásároltunk, felújítottuk az öltözőket és a 
mosdókat. Az év elején megvalósult a 3.8 M Ft 
nagyságrendű könyvtár felújítási pályázatunk 
is, melyet a Békés megyei Könyvtárral történő 
együttműködés keretében nyertünk. A közfog-
lalkoztatás keretében villanyszerelési, burkolási 
és festési munkálatokat végeztünk.

A  megnyert  pályázatok összesen értéke megha-
ladta a 3 milliárd  forintot.

Ezen kívül  pályázati rendszerben az alábbi  közfog-
lalkoztatási pályázatokat nyertük:    

2015-ben  259 fő, 369.149.736.- Ft

2016-ban  200 fő,  363.169.074.- Ft

2017 évre  160 fő,  249.650.062.- Ft

2018 évre  160 fő,  187.326.721.- Ft

2019 évre   91 fő.  120.442.288.- Ft

Összesen 1.3 milliárd Ft. Ebből 20% dologi ki-
adásra, 80%-a bérre és járulékra lett fordítva. 

 A pályázat megvalósításával két fontos célt si-
került teljesíteni. A munkanélküli lakosság számá-
ra munkát és ezzel együtt rendszeres jövedelmet 
biztosítottunk, másrészt a település az értékte-
remtő  közfoglalkoztatással is épült és szépült, 
tehát az üzemeltetést és a működtetést elősegítet-
te. Nagyon sok felújítást valósítottunk meg az épü-
leteinken, köztereinken, kialakítottuk a varrodát és 
eszközöket vásároltunk. A meglévő és az államtól 
használatba adott földterületeket megműveltük, 
rendben tartottuk a közterületeket és a biztosított 
létszámokkal segítettük az intézmények munkáját.

 A foglalkoztatással kapcsolatban jelentős feladat 
is hárul ránk, az itt dolgozó kollégákra, mert ennek 
a kivitelezése sok gondot és problémát is jelent, 
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melynek kezelése nem egyszerű. Ekkora létszám 
foglalkoztatásához nem rendelkeztünk elegendő 
közalkalmazott kollégával.

Szociális feladataink:

A képviselő-testület folyamatosan azon munkál-
kodott, hogy a nehéz sorsú és rossz szociális hely-
zetben lévő családokon és személyeken segítsen. 
Ennek érdekében a szociális rendeletünket meg-
alkottuk. A szociális normatívát igyekeztünk cél-
szerűen és igazságosan felhasználni.

Lakásfenntartási támogatás: összegét folyamato-
san emeltük, ebben az esztendőben már áprilistól 
be lehetett nyújtani a kérelmeket ezzel is havi rend-
szeres segítséget biztosítunk családoknak a rezsi 
költségek kifizetésére. 2014-2019 közötti időszak-
ban 1722 esetben 10.572 570.- Ft-ot fizettünk ki 
lakosaink részére.

Szociális étkeztetés:  Jelenleg 100 fő veszi igénybe,.    
2019.évben 12.161.777 Ft 

Az időskorúak és egyéb rászorulók részére biztosít-
juk. A lakosság által fizetendő térítési díjat 2014-
től nem emeltük.  Napi 480.- Ft-ot fizetnek a gon-
dozottak, az alacsony jövedelműeknek  ennek csak 
bizonyos százalékát kell megfizetniük.

Átmeneti segély: 

2014-2019 közötti időszakban  5585 esetben  
33.624.224.- Ft  

Minden évben benyújtottuk a pályázatot és nyer-
tünk szociális tüzelő biztosítására.

2014- 2019 közötti időszakban 1556 esetben 
4.277.360 önerő biztosításával 26.064.210 Ft került 
kifizetésre.

 Biztosítottuk a fiatalok számára a Bursa Hun-
garica ösztöndíj pályázatot és átlagosan 7 fő igé-
nyelte évente és havi 5000.- Ft állapított meg az 
önkormányzatunk. Ezt kiegészítette a megye és az 
állam is. 

A  születendő babák fogadásához  15.000.- Ft/fő 
összegű kelengye csomagot.

 A szociális feladatok ellátását családsegítés, 
idősek klubja, házi gondozás,, fogyatékosok nappali 
intézménye, bölcsőde a kialakított intézményrend-
szerben Kistérségi feladatellátás keretében  ma-
gas színvonalon biztosítjuk.

• Rendszeres és jó együttműködésünk van a 
Nemzetiségi Önkormányzatokkal a civil szer-
vezetekkel, egyházakkal, a testvér települések-
kel.

• A közművelődés, a sport, a nemzetiségi és civil 
kapcsolatok működtetése érdekében folyama-
tos, jó együttműködést alakítottunk ki. Fon-
tos a testületnek ezekkel a szervezetekkel is a 
jó és konstruktív együttműködés. Kölcsönös a 
közös segítségnyújtás és támogatás.

•  A Kétegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium vezetőivel és 
dolgozóival a kapcsolatunk jó, a  vezető vál-
tással korábbi problémák megszűntek. Közös 
erővel újítottuk fel a régi sportpálya öltözőjét, 
a sportpálya rendbetételét és a takarítást bizto-
sítjuk.

 A lakossággal a jó kapcsolat kialakítására és 
fenntartására nagy hangsúlyt fektettem. Ha a hiva-
talban voltam rendszeresen fogadtam ügyfeleket, 
hogy a lehetőséghez képest minden probléma meg-
oldásában segíthessek.

 A terveinket, ígéreteinket teljesítettük.  Min-
den olyan célt megvalósítottunk, vagy pályázat 
benyújtásával folyamatba tettünk, amelyre vál-
lalkoztunk és amelyre a lakosságnak ígéretet tet-
tünk.

 Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai 
és a bizottságaink aktívan dolgoztak, ezzel elősegí-
tették a Gazdasági programunk, a terveink folya-
matos megvalósítását. 

A képviselő-testület nevében köszönetem feje-
zem ki mindenkinek, akik a céljaink megvalósí-
tásában részt vettek. 

Kalcsó Istvánné 
polgármester
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