
Kétegyházi Újság
Kétegyháza NagyKözség öNKormáNyzat iNgyeNes hírÚjságja

X. évfolyam 2. szám • 2020. december

„Szeretettudatos” Karácsony

Tisztelt Kétegyháziak!
Kedves Ünnepre Várók!

 Elérkezett az év utolsó hónapja és 
lassan itt az évvége is. Nem egy átlagos 
évet tudhatunk magunk mögött. A jelen-
leg is tartó világjárvány sajnos a mi tele-
pülésünket sem kímélte. Kétegyháza Ön-
kormányzata minden igyekezetével azon 
volt és folyamatosan tesz intézkedéseket 
azért, hogy megvédje Lakosait, és segítse 
Önöket ebben a nehéz időszakban is.

 Már csak néhány nap és itt a Kará-
csony, amikor a Megváltó példájából pró-
bálunk erőt meríteni saját életünkhöz. Az 
adventi hetek a Karácsonyhoz vezetik el 
az embert, a Karácsony pedig a szeretet 
által egymáshoz vezet bennünket. Ilyen-
kor félretesszük az ellentéteket és igyek-
szünk békét kötni embertársainkkal. Jó 
lenne, ha az ünnep szépségét nem az 

ajándékok nagysága adná, hanem a sze-
retet, amiből mindenki részesülhet és 
amit mindenki adhat. Fejezzék ki szeret-
teiknek, barátaiknak, de még a kissé távo-
labbi ismerőseiknek is szeretetüket! Nem 
kevesebb lesz, hanem több, sokkal több. 
Minél többet adnak, annál több áramlik 
majd vissza Önökhöz. A szeretet melege 
pedig reményt, bizalmat, életkedvet, ba-
rátságokat, egészséget fog szülni.

 A Karácsony a legszebb, legbenső-
ségesebb ünnepünk, ilyenkor van igazán 
alkalmunk arra, hogy rohanó világunkban 
egy kis szünetet tartsunk és szeretteink kö-
rében békésen, meghitten ünnepeljünk.

 A készülődés emelkedett, ünnepé-
lyes hangulatában térjünk vissza az örök 
emberi értékekhez: a családhoz, a hithez, 
éljük meg közösen az együvé tartozás, az 
egymásra figyelés melengető érzését.

 Kedves Kétegyháziak!

 Köszönetet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik egész évben segítették tele-
pülésünk fejlődését és az önkormányzat 
munkáját. Így köszönöm a Képviselő-tes-
tületnek és az önkormányzat dolgozói-
nak, a Polgármesteri Hivatal, a bölcsőde, 
az óvodák, az iskolák, az Egészségügyi 
Centrum, a Gondozási Központ és a Mű-
velődési Ház dolgozóinak a lelkiismeretes 
munkáját. Köszönöm a lakosságnak, a 
civil szervezeteknek a különböző társa-
dalmi kezdeményezésekben nyújtott se-
gítségét és aktív részvételét, köszönöm 
az egyházak és a vállalkozók munkáját és 
támogatását. 

 Kérem, fogadják Kétegyháza Nagy-
község Képviselő-testületének, szerény 
kis ajándékát a környezettudatosság je-
gyében.

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, 
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazság-
gal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”    /I. Kor. 13. részlet/

Áldott ünnepeket és jó egészséget Kétegyháza! Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester
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Pályázati hírek
Kétegyháza Nagyközség Önkormány-
zata minden erejével azon munkál-
kodik, hogy településünket fejlessze, 
hogy Önök minél élhetőbb környezet-
ben élhessenek. Így járhatóak legye-
nek az útjaink, járdáink, és az intézmé-
nyeink is fejlődjenek. Ez évben több 
mint 15 pályázatot nyújtottunk be, 
melyből már jó néhány pozitív elbírá-
lásban is részesült.

Egészségügyi Centrum: részleges felújí-
tása, 2 db újraélesztő  készülék, Defibrillá-
tor,  és 2 db EKG beszerzése történt meg a 
támogatás 25 686 875 Ft.

Bölcsőde: 20.000.000 Ft értékben tud-
juk felújítani, bel - és kültéri fejlesztő ját-
szóeszközzel gazdagítani a gyermekek 
mindennapjait. 

Kerékpárút: gondoltunk a kerékpárosok-
ra, kerékpárral iskolába közlekedő gyer-
mekeink biztonságára. Egy korábban be-
adott határon átnyúló pályázattal sikerült 
több mint 173.000.000 Ft a településre 
hozni, hogy új kerékpárút épülhessen 
a Toldi valamint a Gyulai úton. A közbe-
szerzés jelenleg még tart, a kivitelezés a 
tavasszal fog megvalósulni.

Belvíz: egy új beruházásban jelenleg 
TOP-os forrásból fog megvalósulni a csa-
padékvíz elvezetés újabb szakasza 263 
597 549 Ft értékben. A beruházás a Bat-
thyány u., Déli sor, Rákóczi u., Kossuth u., 
Névtelen u., Kölcsey u. utcákat érinti.

Ravatalozó: az ortodox temetőben a ra-
vatalozó épület fejlesztése és korszerűsí-
tése történt meg ebben az esztendőben 
több mint 10 millió Ft támogatással.

Útépítés: a Déli sori útépítés nemrég zá-
rult. A Magyar Falu Program keretében az 
elnyert összeg 21 millió Ft volt, melyhez 
közel 8 millió Ft önerőt biztosítottunk.

 Önerőből elkészítettük az útalapot a 
Nap utcában, a Csabai utca hiányzó sza-
kaszában, valamint a Gyulai- Ady utcában 
összesen 10 millió Ft értékben. Az enge-
délyes tervek meglétekor tavasszal, a Nap 
és Csabai utcákban folytatódik a települé-
si utak aszfaltozási programja.

Fogorvosi rendelő: a Magyar Falu Prog-
ram keretében fogorvosi eszközök be-
szerzése van folyamatban közel 1,5 millió 
Ft értékben. 

Művelődési ház: a Magyar Falu Program 
keretében 5 klíma beépítése fog megva-
lósulni a Táncsics Mihály Művelődési Ház-
ban, hogy a nyári rendezvényeinket kom-
fortosabban tudjuk megtartani, valamint 
a bejáratnál lévő elavult üvegfalakat újak-
ra cseréljük 2,7 millió Ft összértékben.

Közterületek gondozása: a közfoglal-
koztatás keretében a mezőgazdasági 
programból több mint 4 millió Ft be-
vétel keletkezett, így ebből az összegből 
egy rézsűkaszát vásároltunk. A jövő év 
tavaszától a közterületeink, csatornáink, 
tavaink állandó jó karbantartását magunk 
tudjuk rendszeresen elvégezni.

Petőfi Polgárőr Egyesület: a Petőfi Pol-
gárőr Egyesülettel közösen 4 db rend-
számfelismerő kamera kiépítésére pályáz-
tunk, melynek kivitelezése folyamatban 
van, a település 4 bekötő útján lesznek 
kihelyezve. Az elnyert összeg 2 millió Ft, 
önkormányzati önrész 1,5 millió Ft.

Faluházak: közel 28 millió Ft-ból a Pol-
gármesteri Hivatal régi szárnyrészének 
tetőszerkezete lesz átépítve, az épület-
ben található mosdók akadálymentesítve 
lesznek, eszközöket szerezhetünk be. 

Hulladékártalmatlanítás: bírálat alatt áll 
az illegális hulladéklerakók felszámolásá-
ra benyújtott 3 millió Ft értékű pályáza-
tunk. Egy hét munka által feltérképeztük 
a településünk érintettségét, több mint 
80 t illegálisan lerakott hulladék terheli a 
környezetünket a településünk határain 
belül.

 20 db kültéri hulladékgyűjtőt vásá-
roltunk önerőből, melyeket forgalmasabb 
közterületeinkre, parkjainkba, intézmé-
nyeink környezetébe helyezünk ki.

 Sajnos van mit tenni…de tesszük is 
a dolgunkat! Tisztítsuk meg Kétegyházát. 
Óvjuk, védjük környezetünket!

 Tisztelettel köszönöm a pályázatírók 
munkáját, és Herczeg Tamás Országgyű-
lési Képviselő Úr közreműködését.
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Kedves kétegyházi Szülők!
 Nagy örömünkre szolgált, hogy te-
lepülésünk sikeresen pályázhatott a 
2020. évi Erzsébet táborok program-
sorozatra, remélve az Önök megelége-
dettségét is. 

 A tábor a Kétegyházi Táncsics Mihály 
Művelődési Házban és a hozzá tartozó 
Könyvtárban 9 héten keresztül, 12 tur-
nusban fogadta a többségében alsó ta-
gozatos gyermekeket. A megvalósításban 
településünk két általános iskolájának pe-
dagógusai vettek részt – ezúton is meg-
köszönve munkájukat – akik hétről hétre 
újabb és újabb programokkal foglalták le 
a tábor résztvevőit.  A tematika szerint foglalkoztak önis-

merettel, közösségépítéssel és kompe-
tenciafejlesztéssel, téma volt a sport, az 
egészségtudatos életmód, valamint a kör-
nyezettudatosság, a természeti értékeink 
és a környezetszépítés is. Nem utolsó sor-
ban a művészeti nevelés, a kézművesség, 
a kulturális örökségeink megismerése és a 

hagyományőrzés is megjelent.  Mindezek 
mellett természetesen a heti egyszeri ki-
rándulás volt a legkedveltebb, amelynek 
keretén belül több alkalommal ellátogat-
tak a gyerekek Gyulára, voltak Ópuszta-
szeren, jártak Szegeden a Vadasparkba, 
Gyomaendrődön, Békéscsabán. 

A hetente változó létszámú, 20 – 30 – 40 
gyermeket fogadó tábor résztvevői min-
den pénteken élményekkel gazdagodva, 
új barátokat szerezve zárták a program 
sorozatot. 

Kedves Gyerekek, Kedves Szülők találkoz-
zunk jövő nyáron a 2021. évi Erzsébet tá-
borban.

Abrudán Andrea 
Kétegyházi Táncsics Mihály

Művelődési Ház igazgató

Kétegyháza a 
Nemzeti Vágtán
Kétegyháza bejutott 2020-ban a Nem-
zeti Vágtára. A Viharsarki Vágtán, a 
Nemzeti Vágta előfutamán 1. helye-
zett, majd helyi a megmérettetésben 
3. helyezett lett. Lovas: Fettik József, 
Ló: Jázmin, Vince-Istálló.

 A Nemzeti Vágtát október 10-én és 
11-én a fővárosi Hősök terén rendezték 
meg zárt kapus formában. Az eseményt a 
Duna TV élőben közvetítette. Kétegyháza 
saját futamában 4. helyezett lett. Fettik Jó-
zsefet polgármesteri dicséretben részesí-
tettem - köszönjük, hogy elvitted Kétegy-
háza hírnevét! Jövőre ismét nevezünk.



A képviselő-testület ez évtől 30.000.- 
Ft értékű BABAKELENGYE csomagot 
(benne: névre szóló törölközőt, ágyne-
műgarnitúrát, plédet, pelenkát, törlő-
kendőt, hintőport, baba olajat) adomá-
nyozott a Kétegyháza Nagyközségben 
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező és életvitelszerűen 
itt élő 6 hónapnál fiatalabb gyermekek 
számára. Településünkön a megelő-
ző évekhez képest nőtt az újszülöttek 
száma, így 2020-ban 27 gyermek látta 
meg a napvilágot.

Sajnos a jelenlegi helyzet nem tette lehe-
tővé, hogy mindenkit személyesen felke-
reshessek!

Gratulálunk minden újszülött családjának 
és jó egészséget kívánunk. Nőjetek nagyra!

A „ROTAVÍRUS” fertőzés megelőzése céljá-
ból támogatást nyújtottunk a Kétegyháza 
Nagyközségben állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező és élet-
vitelszerűen itt élő 6 hónapnál fiatalabb 
gyermekek számára, ez évben eddig 20 
család vette igénybe e támogatási formát.

Babakelengye csomag és 
egészségügyi támogatás

A nagy fogás
Gyorsan híre ment, hogy a kétegyházi bá-
nyatóban Kovács Róbert horgász honfi-
társunknak egy tekintélyes méretű harcsa 
akadt a horgára, amelyet sikeresen ki is 
emelt. A több mint 37 kg-os példány sok 
kis halat elpusztított az évek alatt, amíg 
ilyen nagyra megnőtt, ezért öröm és elis-
merés ennek kifogásáért!

Gratulálunk Robi!

Kétegyházi Újság
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Örömteli esemény, hogy Ottlakán Demeter bá-
csi nemrégiben ünnepelte a 95. születésnapját. 
Mitru bácsi idős korát meghazudtoló fittség-
gel fogadott bennünket otthonában, én pedig 
örömmel nyújtottam át részére önkormányza-
tunk ajándékát, és az Orbán Viktor Miniszterelnök 
Úr által aláírt elismerő oklevelet. Csumpilla Flórá-
val 1948. szeptember 18-án kötött házasságuk-
ból 2 gyermek, 4 unoka és 3 dédunoka született.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete és jómagam nevében kívánom, 
hogy még sok-sok éven át élvezze Mitru bácsi 
az őt körülvevők megbecsülését és szeretetét. 
Ezúton is jó egészséget és családja körében eltöl-
tött boldog idős éveket kívánok!

Isten éltesse az ünnepeltet!

Ottlakán Demeter 95 éves

Mert adni jó…
 Örömünkre szolgál, hogy ez évben is a 0-14 éves kétegyházi gyermekeket egy igen gazdag édesség csomaggal tudjuk megajándékozni, 
meglepni. Ezzel is hangsúlyozva, hogy milyen értékesek is Ők a közösségünk számára. Karácsony előtt minden helyi lakcímmel rendelkező gyer-
mekhez eljuttatjuk a csomagot, ezzel is egy kis örömet csalva a gyermekek arcára. Fogadják olyan szeretettel, mint ahogyan azokat készítettük!
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nap nap nap
1 P 1 H 1 H
2 2 K 2 K Z-1
3 3 SZ 3 SZ
4 H 4 CS K-1 4 CS K-1
5 K 5 P 5 P
6 SZ 6 6
7 CS K-1 7 7
8 P 8 H 8 H
9 9 K 9 K

10 10 SZ 10 SZ
11 H 11 CS K-1 SZ-1 11 CS K-1 SZ-1
12 K 12 P 12 P
13 SZ csak fenyő 13 13
14 CS K-1 SZ-1 14 14
15 P 15 H 15 H
16 16 K 16 K
17 17 SZ 17 SZ L-1
18 H 18 CS K-1 18 CS K-1
19 K 19 P 19 P
20 SZ 20 20
21 CS K-1 21 21
22 P 22 H 22 H
23 23 K 23 K
24 24 SZ 24 SZ
25 H 25 CS K-1 25 CS K-1
26 K 26 P 26 P
27 SZ csak fenyő 27 27
28 CS K-1 28 28
29 P 29 H
30 30 K
31 31 SZ

Vasárnap
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Csőke János 100 éves
Csőke János településünk legidősebb polgára 2020. december 12-én ünnepelte a 100. születésnapját. Nehéz gyermekkora volt, 12-en 
voltak testvérek egy szoba-konyhás tanyában. Számára a mai napig a család a legnagyobb érték. Feleségével 50 évig éltek boldog há-
zasságban, 2 gyermekük született Icu és Jancsi. A sok-sok év alatt 2 unokával, 5 dédunokával és a legnagyobb örömére 1 kis ükunokával 
bővült a család. Két nagy vágya volt idős korára, hogy üknagypapa legyen és, hogy beváljon egy kis cigánygyerek jóslata, hogy megérje 
a 100 évet. Mindkettő sikerült. Hosszú életének a titka a hite, a család szeretete és a sorsa panasz nélkül.

Ezúton is kívánunk jó egészséget, boldogságban és szeretetben eltöltött idős éveket! Isten éltesse!



Kétegyháza képviselő-testülete kiemelt figyelmet fordít azon személyekre és családokra akik a 
járványhelyzet miatt segítségre szorulnak:

akiket a hatóság járványügyi megfigyelés alá helyezett és nem hagyhatják el az otthonukat, vagy
65 éven felüliek, vagy
akik önmagukról nem tudnak gondoskodni és segítségre van szükségük (pl. bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás, étel biztosítása),

a Polgármesteri Hivatal kollegái készségesen állnak rendelkezésükre.

Kérem, jelezzenek telefonon vagy a ketegyhaza@ketegyhaza.hu
 e-mail címen.

Hívható telefonszám: 06/30/520-40-57

Tisztelt Kétegyháziak!

TÁJÉKOZTATÓ

Kétegyházi Újság 2020. december
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Pálfi György 1928-ban Orgoványban 
született, tanyasi tanító fiaként. Is-
koláit helyben és Szegeden végezte, 
reáltudományok területén tanári dip-
lomát szerzett. 1951-1969 között az 
Állami Pedagógiai Főiskola, Szeged 
tanáraként tevékenykedett. 1969-
1986 közötti időszakban a Kétegyházi 
Mezőgazdasági Szakiskola igazgatója 
volt. 1986-tól nyugdíjba vonulásáig 
1998-ig a Szent István Egyetem jog-
előd intézményében a Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetemen a Mezőgazda-
sági Eszköz- és Gépfejlődés-történeti 
Szakmúzeum főmuzeológus igazgató-
jaként tevékenykedett.

 Dr. Pálfi György alapító múzeumigaz-
gató széles körű szakmai és tudományos 
tevékenységet végzett az agrártechni-
ka-történet hazai kutatásában és nép-
szerűsítésében. Nevéhez fűződik, hogy 
az ország első Mezőgazdasági Gépfejlő-
dés-történeti Gyűjteményét hozta létre 
Kétegyházán 1977-től, majd 1980-ban 
hazánkban elsőként működési engedélyt 
kapott múzeumi intézményként.

 Dr. Pálfi György munkásságának ki-
emelkedő eleme, hogy a Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetem keretében alapítója 

és megvalósítója a Mezőgazdasági Esz-
köz- és Gépfejlődés-történeti országos 
Szakmúzeumnak. Irányította a múzeum 
építését, a szakmúzeum állandó kiállítá-
sainak megálmodója és kivitelezője, majd 
1986-tól 12 éven át a gödöllői múzeum, 
majd az országos szakmúzeum főmuzeo-
lógusa és igazgatója.

 Agrártechnika-történeti munkás-
ságát hazánkban, külhonban, egészen 
Amerikától Ausztráliáig ismerték, számos 
időszaki kiállítását csodálták és tisztelték. 
Több mint egy évtizeden át megszámol-

hatatlan publikációval, kiadvánnyal volt 
az egyetemi közélet része. Mindig nagy 
szakértelemmel és elhivatottsággal vállalt 
részt az ifjúság és az agrár szakemberek 
képzésében.

 Nyugdíjba vonulása után sem tétlen-
kedett, a tudománytörténet, az agrár-sza-
koktatás, valamint a magyar tudósok és 
feltalálók népszerűsítésében számos ki-
állítás megalkotója volt. Rendíthetetlen 
munkakedvét igazolja, hogy 90 éves korá-
ban még időszaki kiállításokat rendezett.

Nyugodjék békében, emlékét tisztelettel 
megőrizzük.

In memorian Pálfi György


