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Köszöntő
Kedves kétegyházi Lakosok!

 Településünk polgármestereként első 
alkalommal köszöntöm Önöket és Család-
jaikat hírújságunkkal. A tél lassan elköszön, 
virágba borulnak kertjeink, utcáink, néhány 
hét és újra a tavasz illata lengi be Kétegy-
házát. Elkezdődnek a közterületi munkák, 
befejezéséhez közeledik a szennyvízbe-
ruházás és várjuk az újabb pályázatokat, 
melyekkel tovább építhetjük, szépíthetjük 
településünket. Hírújságunkban betekin-
tést adunk munkánkba, az elvégzett és az 
előttünk álló feladatainkba. 

Kedves kétegyházi Lakosok!

 Első cikkeink megírásakor még a Hús-
vét áldását szerettük volna önfeledten 
megünnepelni, mára azonban sötét felhők 
árnyékolták be ünnepi várakozásunkat. 
Gyermekeink, időseink, családjaink és mi 
magunk láthatatlan, de nem legyőzhetet-
len ellenféllel találkoztunk.

 Életünk nem állhat meg, szembe kell 
néznünk a veszélyekkel, segítő kezet kell 
nyújtanunk a rászorulóknak, félre kell ten-
nünk vélt vagy valós ellentéteinket. Ennek 

az esztendőnek a tavasza új értelmezést 
ad a Húsvét üzenetének. Az életünket fel-
forgató, napjainkat összezavaró veszéllyel 
szembenézni, azt együtt leküzdeni tanít 
bennünket.

 Ezzel a szemlélettel, ezzel az érzülettel, 
ezzel a hittel vetettem papírra soraimat, ké-
rem, fogadják azokat szeretettel, forgassák 
újságunk lapjait figyelemmel.

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester

Testületi hírek
A 2019. októberi választásokat köve-
tően megalakult képviselő-testület-
nek nem volt ideje a pihenésre. Néhány 
nappal az alakuló ülést követően döntés 
született a babakelengye csomag össze-
gének emeléséről, az Arany János Tehet-
séggondozó Pályázathoz további támo-
gatás nyújtásáról. A testület rendkívüli 
támogatásban részesítette a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
továbbá a kétegyházi oktatási-nevelési in-
tézményekben, egyéb jogosultság alap-
ján gyermekétkeztetési kedvezményben 
részesülő gyermekeket.

 A november végén tartott ülésen a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjról született 
döntés, a pályázókat levélben értesítet-
tük, megnyitva előttük a továbbtanulás 
lehetőségét.

 A képviselők az év utolsó ülésén állást 
foglaltak Kétegyháza kiemelt rendezvé-

nyeiről, így a következő hetekben, hóna-
pokban

a Gyermeknapot Családi Egészség- 
és Gyermeknap megnevezéssel 
május 31. napján;

Pogácsa Fesztivált augusztusban;

Mihály Napi Sokadalmat szeptem-
ber végén;

a Mobilitási Napot, környezetvédel-
mi programokkal színesítve, szep-
tember 22. napján;

az Október 23-i ünnepséget októ-
ber 22. napján 14.00 órakor;

az Idősek Világnapját októberben,

a Mindenki Mikulását december 6-án, 

a Mindenki Adventjét december 
13. napján

fogjuk megszervezni és megrendezni.

 A képviselő-testület tárgyalta és mó-
dosította a közterületek rendjéről szóló 
rendeletét, térítésmentességet nyújt-
va a piac területén a saját előállítású 
terményt, baromfit árusítók részére, 
legfeljebb egy m2 területen. Ezzel a 
döntéssel lényegében teljes szabadságot 
biztosított mindazok számára, akik feles-
legüket értékesíteni kívánják, kiegészítve 
családjuk jövedelmét. 

  Az újév első ülésén a képviselők el-
fogadták Kétegyháza költségvetését. A 
rendelet az intézmények megfelelő mű-
ködtetésére, a bérek szinten tartására, a 
fejlesztések továbbfolytatására, a lakossá-
got érintő szolgáltatások magas szinten 
való biztosítására külön forrást tartalmaz. 
2020. évben is lesz közfoglalkoztatás, sőt 
a 25 éven aluli fiatalok részére képzéseket 
is szervezünk, melynek 3 hónapos időtar-
tamára bérezésben részesülnek.           (J.)
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Kerékpárút épülhet

Nagyon sok bizonytalanság övezte a 
kerékpárút építésével kapcsolatos tár-
gyalásokat, részeredményeket. 

 Talán ismeretes Kétegyháza lakosai 
előtt, hogy a kerékpárút kialakítására 
elnyert és a kivitelezők által elkészített 
előzetes árajánlatok között több tízmillió 
forintos eltérések vannak. A projekt érinti 
Socodor települését is, így nem voltunk, 
nem vagyunk könnyű helyzetben. Egyér-
telmű, hogy nem tudunk forrást rendelni 
a beruházáshoz, így felmerült annak teljes 
visszamondása is, amely viszont a román 
partnert is nagyon nehéz helyzetbe hozta 
volna. További vitás helyzetet teremtett a 
Dózsa és Márki utcai szakaszok megépíté-
se, amely fakivágásokat és komoly közle-
kedési anomáliákat okozott volna. 

 Ebben a helyzetben, felelős vezetőként 
a projekt lemondását javasoltam. Néhány 
héttel ez előtt, a román partnerrel szóban 
sikerült megegyeznünk a Dózsa utcai 
szakasz hosszának megfelelő projektrész 
átvételéről. Ez a megoldás - amennyiben 
jóváhagyást nyer -, ideális lenne Kétegy-
háza számára. Egyrészt nem dúlnánk fel 
településünk egyik fő utcáját, másrészt 
nem kellene többletforrást biztosítanunk, 
harmadrészt – és talán ez a legfontosabb 
– nem okoznánk településünk költségve-
tésének eladósodottságát.

 Jelenleg a változtatási javaslat jóváha-
gyását várjuk, a fejleményekről tájékoztat-
juk Önöket.

Közfoglal-
koztatásról

Kétegyháza munkát vállalni nem tudó la-
kosai számára továbbra is megszervezzük 
a közfoglalkoztatást. Több mint 97 millió 
(97.036.132.- Ft) forintos költségvetés 
mellett 80-90 főt tudunk munkához és 
tisztességes bérhez juttatni a Varrodai, 
Értékteremtő és Hosszabb idejű progra-
mok keretében. A Nemzeti Foglalkoztatási 
Alapnál megpályázott és elnyert támoga-
tás vissza nem térítendő, de természetes 
szoros és szigorú elszámolási rendben 
használható fel.

Pályázati hírek
A 2020-as évet a sikeresen megvalósí-
tott pályázatainknak köszönhetően a 
projektek lezárásával és elszámolásá-
val kezdhettük el. 

 A Terület és- Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében TOP-2.1.3-16-
BS1-2017-00012 kódszámú „Kétegyháza 
Nagyközség csapadékvíz csatorna-há-
lózatának fejlesztése” elnevezésű pro-
jekt kivitelezési munkálatai befejeződtek. 
2134 méter hosszúságban elkészült a 
Kossuth, Rákóczi, Zrínyi és Damjanich 
utcákban a csapadékvíz elvezető árok, 
megtörtént az átereszek cseréje.

 Az év vége közeledtével a Belügymi-
nisztérium által nyújtott támogatásból 
megvalósult járda felújítási projekt is. A 
meglévő járda felbontásra került és 80 cm 
szélesen, 8 cm kavicságyba 8 cm vastag, 
összesen 1812 méter beton burkolás 
épült és került átadásra a Móra Ferenc, 

a Hunyadi János, a Szent Imre, az Erkel 
Ferenc és a Hold utcákban.

 A Magyar Falu Program keretein be-
lül benyújtott pályázataink alapján három 
kérelmünk lett sikeres és részesült támo-
gatásban. Közülük az első „A nemzeti 
és helyi identitástudat erősítése” el-
nevezésű kiírás során elnyert támogatás 
1.976.926.- Ft összegű.

 Megrendeztük az „Elszármazottak ta-
lálkozóját” és az „Idősek Adventjét.” A 
Művelődési Ház részére eszközöket (pro-
jektor, hangosító berendezés, stb.) vásá-
roltunk. 

 A program keretein belül nyertünk 
támogatást az Egészségügyi Centrum 
épületének felújítására és szükséges orvo-
si eszközeinek beszerzésére 25.686.875.- 
Ft összértékben, valamint a görög keleti 
temető ravatalozó épületének felújítására 
10.247.516.- Ft összegben. Az orvosi ren-

delőket érintő felújítási munkálatok már 
javában zajlanak, 50 % fölötti a készültségi 
állapot, az eszközök beszerzésére irányu-
ló eljárás is megkezdődött. A ravatalozó 
épületét érintő felújítási munkálatok a jó 
idő közeledtével hamarosan megkezdőd-
hetnek.

 A Malom tó mellett sportparkot ala-
kítunk ki, a munkálatok hamarosan elkez-
dődnek, rövid időn belül átadjuk a mo-
zogni vágyók részére a kis létesítményt. 

 Az újesztendőben a régóta várt 
Szennyvíz beruházás IV. üteme is a 
végső fázisába érkezett, az új szenny-
víztisztító telep próbaüzeme február 
végével megkezdődött. A tesztüzem 
időtartama hat hónap, amely időszak 
alatt folyamatosan, megfelelő üteme-
zés szerint az újonnan kiépült utcákban 
is megtörténhetnek a rákötések.

Szabó Tamás
témafelelős
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Hatalmas siker
Cseresznyés Lea a Kétegyházi S.E Ta-
ekwondo szakosztályának sportolója 
2020.március 7. napján, Békéscsabán, a 
Városi Sportcsarnokban megrendezés-
re került Országos Kick-Box Diákolimpia 
döntőjén hatalmas sikert aratott.

 Mi sem mutatja jobban a verseny ko-
molyságát, minthogy több mint 500 
versenyző nevezett az ország minden ré-
széből. Ezen a napon a diákok nem csak 
klubjukat, hanem az iskolájukat is képvi-
selték. A kemény küzdelmek egészen este 
11 óráig folytak. 

 Jól kezdődött a verseny számunkra, hi-
szen Árvai Fruzsina kadett 2. korosztály-
ban, pusztakezes kreatív formagyakorlat-
ban megszerezte az értékes 3.helyezést.

 Még „fényesebbre” sikerült a folytatás, 
hiszen Cseresznyés Lea 5. osztályos ta-
nuló két versenyszámban indult, egyik-
ben sem talált legyőzőre, így két arany-
érmet is szerzett. Kadett 1. korosztályban 
pusztakezes kreatív formagyakorlatban 
és pusztakezes zenés formagyakorlatban 
is megszerezte a Bajnoki Címet. Ezzel az 
egyedülálló teljesítménnyel kvalifikálta 
magát a 2020. augusztusában megrende-
zésre kerülő belgrádi kick-box utánpót-
lás világbajnokságra.

 Lea megmutatta, hogy folyamatos ke-
mény edzésmunkával és kitartással nincs 
lehetetlen feladat.

Gratulálok a versenyzőknek 
a páratlan sikerhez!

Nagy László mester

Hulladékokról
Sikeres tárgyalássorozat végére tett 
pontot a képviselő-testület, amikor 
módosította a hulladékokról szóló 
rendeletét. Köztudott, hogy korábban 
a hulladékszállítási díj megfizetése 
alól csak abban az esetben lehetett 
mentesülni, amennyiben a meg nem 
fizetett díjat a szolgáltatásért felelős, 
azaz az Önkormányzat megfizeti a la-
kos helyett.

 Ezt a helyzetet sikerült rendezni, így le-
hetőség nyílt egy kedvezőbb szabályozás 
elfogadására.

 Ennek megfelelően 2020. március 1. 
napjától kezdődően:

 „A szolgáltatásba bevont ingatlan tu-
lajdonosa kezdeményezheti a Szolgálta-
tónál a hulladékkezelési közszolgáltatás 
szüneteltetését, amennyiben az ingatlan 
lakatlan, arra tartózkodási vagy állandó 
lakcímet nem létesítettek és nem tartanak 
fenn.

 A kérelemhez csatolni kell az jegy-
ző igazolását. Az igazolás kiadásához a 
két szomszédos lakott ingatlan birtokosa-
inak egybehangzó nyilatkozata szükséges, 
mely nyilatkozatot a jegyző jegyzőkönyv-
be foglalja.

 A szüneteltetéssel érintett ingatlanra 
tekintettel önkormányzati támogatás nem 
vehető igénybe.”    
  (J.)

Közterületeinkről,
 játszótereinkről

A testületi hírekben említettük a helyi 
lakosok saját termény, baromfi piaci 
árusítása ingyenessé tételét, de emel-
lett további fontos területekről szüle-
tett döntés. 

 A játszóterek felújítása, szinten tartása 
kiemelt figyelmet érdemel és kap ebben 
a ciklusban. Erre vonatkozóan Dr. Rákó-
cziné Tripon Emese polgármester Asz-
szony tett utalást, megjelölve a szükséges 
pályázati forrásokat is.

 A szennyvízberuházás lezárásával nem 
maradnak el a közterületi helyreállítások 
sem, a kivitelező tevékenységét folyama-
tos figyelemmel kísérjük, összegyűjtjük a 
lakossági jelzéseket és haladéktalanul to-
vábbítjuk az irányító mérnökök felé.

 A buszöblözetek, várók állapotára vo-
natkozóan szigorú elvárásokat fogalmaz-
tak meg képviselőink, szem előtt tartva a 
biztonságot és az utasok kényelmét.

 A közterületi garázdaság visszaszorí-
tására tett eddigi intézkedések jelentős 
eredményeket hoztak, de további térfi-
gyelő kamerák elhelyezése várható. Ezek, 
valamint a Petőfi Polgárőrség tagjainak 
önkéntesen végzett szolgálata biztosíték 
lehet arra, hogy Kétegyháza értékeit meg-
őrizzük, a károkozókat kiszűrjük.

 Településünk biztonságához tartozik 
az a korábbi jegyzői intézkedés, mely sze-
rint Kétegyházán a házalás nem megen-
gedett, ilyen tevékenységet kizárólag a 
jegyző saját kezűleg aláírt és eredeti bé-
lyegzővel ellátott, névre szóló engedély 
birtokában lehet végezni. Ilyen engedély 
újságunk megjelenéséig nem lett kiadva, 
így ha valaki ilyet tapasztal, azonnal jelez-
ze a Hivatal részére.

 A testület elfogadta a házszámozás 
rendjéről szóló rendeletet is, amely a je-
lenlegi gyakorlatot foglalja jogszabályi 
keretek közzé. A lakosságot leginkább 
ebben a kérdéskörben a házszámtáblák 
kihelyezésének kötelezettsége terheli. A 
táblák megjelenési formája nem kötött, 
de annak tartósnak és jól láthatónak kell 
lennie.

(J.)

2020. március
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Orvosi 
körzeteink

 Dr. Szegvári József elhunytát követően 
rendezni szükséges a megüresedett pra-
xis és az orvosi ellátás helyzetét. Mivel a 
körzet betöltése egy év elteltével nem si-
került, a döntés az Önkormányzatot illeti 
meg. A háziorvosokkal történt egyeztetés 
eredményeképpen a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a 3. számú körzetet 
megszünteti, és két körzetre korlátozza az 
ellátást, a jelenleg is praktizáló orvosokkal 
megkötött szolgáltatási szerződés alap-
ján.

Az ellátás folyamatos, a település körzetek 
szerint felosztása honlapunkon és a ren-
delőkben megtekinthető.

Egészségünkért

 Teljesen új kezdeményezésről tájékoz-
tatta Polgármesterünk a képviselőket, 
kérve támogatásukat. A javaslat a 6 hó-
napnál nem idősebb, Kétegyházán élő 

gyermekek ROTAVÍRUS elleni védőoltásá-
ra vonatkozott. A testület egyhangú igen 
szavazattal megerősítette a polgármesteri 
kezdeményezést. 

 A szociális rendelet módosítása értel-
mében a képviselő-testület a „ROTAVÍRUS” 
fertőzés megelőzése céljából támogatást 
nyújt a Kétegyháza Nagyközségben állan-
dó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező és életvitelszerűen itt élő 6 
hónapnál fiatalabb gyermekek számára. A 
kezdeményezés elsődleges indoka a be-
tegség veszélyessége, másrészt az oltó-
anyag költségessége, a családok számára 
nehezen elérhető volta.

 A szülők a kérelmet a Polgármesteri Hi-
vatalban nyújthatják be, az oltást a gyer-
mekorvos adja be.

Vírusról, megelőzésről, egészségünkről
Tisztelt Kétegyházi Lakosok!

Nincs könnyű helyzetben ma sem or-
szágunk, sem Kétegyháza lakossága. 
Az első hírek megérkezését követően 
nem késlekedtünk megtenni min-
dent, amiről úgy gondoltuk, segíthet 
Önöknek.

 Néhányan önként vállalták a két hetes 
otthon-tartózkodást, féltve Önöket a na-
gyobb bajtól. A következő napokban to-
vábbi otthon-tartózkodás vállalása vagy 
elrendelése várható, legyünk embertár-
sainkkal türelmesek, megértőek.

Folyamatos kapcsolatot tartunk a me-
gyei irányítókkal, egyeztetjük a változá-
sokat, megvitatjuk a jó gyakorlatokat, 
segítjük egymást mindenben.

Eddigi fontosabb intézkedések:

1 A Polgármesteri Hivatalban a jegy-
ző felgyorsította a kérelmek, bead-
ványok elbírálásának menetét, egy 
napra csökkentve a várakozást.

2) Gyermekeink, családjaink, időse-
ink megóvása érdekében – egyez-
tetve a fenntartókkal – szünetet ren-

deltem el a Kétegyházán működő 
óvodák és a bölcsőde esetében.

3) A gyermekétkeztetést továbbra is 
igénylők számára, eldobható dobo-
zokban, az általuk megadott kétegy-
házi lakcímre kiszállítjuk az ételt.

4) Intézményeink tisztántartására 
fertőtlenítő szereket szereztünk be, 
papírtörülközőket alkalmazunk.

5) Honlapunkon folyamatos tájé-
koztatást nyújtunk a településen 
bevezetett és fenntartott intézkedé-
sekről, emellett állandó kapcsolatot 
tartok környező települések polgár-
mestereivel, jegyzőivel, munkatársa-
ival.

6) A vírus terjedésének megakadá-
lyozása, lelassítása céljából speciális 
anyagot vásároltunk, melyből köz-
foglalkoztatott dolgozóink mosha-
tó, kifőzhető fertőtleníthető, újra 
használható maszkokat készítenek. 
Ezeket térítésmentesen bocsátjuk 
az Önök rendelkezésére, a maszkok 
használatához, tisztításához részle-
tes utasítást készítettünk.

Néhány fontos tanács Önöknek!

A kiosztott védőmaszkokat nem 
kell eldobni, forró vízben kiforrázva 
kell újbóli használat előtt fertőtle-
níteni, viszont mivel rézszálat tar-
talmaz, mikrohullámú sütőbe NEM 
helyezhető!

Fontos! Lázas, megfázáshoz hason-
ló tünetek jelentkezése esetén NE 
menjenek orvoshoz személyesen, 
hanem telefonon jelezzék a prob-
lémát. 

 Dr. Tarrné dr. Barna Mária betegei – Dr. 
Ramasz Károly helyettesítő háziorvos: 
Tel.: 36-20-2287909

Boárné Dr. Stégermájer Györgyi: Tel.: 36-
30-9679314.

 Kérem, amennyiben kérdést, közér-
dekű bejelentést szeretnének felém in-
tézni, keressenek, igyekszem, igyekszünk 
mindenre válaszolni vagy intézkedni.

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester


