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Kedves kétegyházi Lakosok!

 Húsvétkor sok emberben fel-
erősödik a hiányérzet. Valamire, 
vagy valaki után. Ez természetes 
velejárója a többre, jobbra törek-
vés emberi készségének. Nem 
lehet azonban meghatározója 
ünnepünknek, vagy valamelyik 
napunknak. Azt se kérdezzük, 
hogy miért hiányoznak a vágyott 
dolgok életünkből, hiszen előbb-
utóbb lelkiismereti furdalás kö-
vetheti az önszámonkérést, hiszen 
talán éppen saját hibánkból nincs 
meg valami, vagy valaki.

 Szomorúan tapasztaljuk, hogy 
családokban, közösségekben, mi-
lyen sokan semmibe veszik a szere-
tetet, az áldozatvállalást, a gondos-
kodást. Képtelenek vagyunk, hogy 
behunyt szemmel elhaladjunk mai 

életünk e valósága mellett. Amikor 
észrevesszük, vagy éppen saját éle-
tünkön tapasztaljuk, akkor annyit 
szoktunk megjegyezni magunk-
nak, vagy éppen magunk között, 
hogy „Bizony láthatóan, érezhető-
en meghidegült közöttünk a szere-
tet”. Nemcsak a szeretet gyengült 
meg, hanem vége felé tart emberi 
türelmünk is. 
 Választhatunk a húsvéti ér-
zésvilág felkínálkozó ajándékai 
között, s így nemcsak félelemmel, 
vagy csodálattal, hanem bizony-
ságtevéssel is ünnepelhetünk, 
ahogy erre Jézus buzdít minket. 
Én ez utóbbit választottam, s ezért, 
hát így folytatom: „Halkan szólj, 
különben azt fogják hinni, hogy 
csak figyelmet követelsz. Gyen-
géden szólj, hogy mindenki meg-
ismerje a szeretetet. Nyíltan be-

szélj, különben azt fogják hinni, 
hogy rejtegetnivalód van. Őszin-
tén szólj, hogy senki se érthessen 
félre. Gyakran szólj, hogy szavaid 
eljussanak mindenkihez. Tisztelet-
teljesen szólj, hogy senki se fosz-
tassék meg a tisztelettől. Szeretet-
teljesen szólj, hogy minden szavad 
gyógyíthasson. /…/. Tedd egész 
életedet ajándékká. Soha ne feledd, 
te magad vagy az ajándék. Légy 
ajándéka mindenkinek, aki életed-
be lép, és akinek életébe te belépsz. 
/…/.” / Neale Donald Walsch/

 Kétegyháza Nagyközség Ön-
kormányzata nevében kívánok 
Kétegyháza minden lakójának ál-
dott húsvéti ünnepeket és nagyon 
jó egészséget!

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester

„Ne arra gondolj, hogy mi hiányzik, hanem annak örülj, ami megvan.” 
(Moldva György)

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata nevében kívánok Kétegyháza
 minden Lakójának áldott húsvéti ünnepeket és nagyon jó egészséget! 
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Az illegális szemétlera-
kók felszámolásáról dön-
tött a képviselő-testület
 Amint arról már beszámol-
tunk, a településen nagyon sok 
illegálisan elhelyezett hulladék 
található. A Képviselő-testület-
tel egyeztetve ezek felszámolását 
megkezdtük, 2 konténer hulladék 
már elszállításra és ártalmatlaní-
tásra került (1 millió Ft). Sajnos 
még a munka ezzel nem ért vé-
get, becslések szerint még ennek 
a mennyiségnek a háromszorosa 
kerül elszállításra. Az érintett te-
rületen térfigyelő kamera kiépítés-
re került. Kérek mindenkit: Óvjuk, 
védjük a környezetünket!

Kedves Gyerekek! 
 A Fő téri játszótér felett is el-
járt az idő, így szükségessé vált 
egy nagyobb felújítás. Kicseréljük 
a gumiburkolatot, hogy biztonsá-
gosabban tudjatok játszani. A játé-
kok között térkővel sétányt alakí-
tunk ki Nektek, hogy a kistesókkal, 
babakocsival is el tudjatok menni 
és a mozgáskorlátozott társaitok 
is akadálymentesen tudjanak ve-
letek lenni. A játszótér 3 új rugós 
játékkal is bővül. A munkavégzés 

várhatóan 1 hónapot vesz igénybe! 
Arra kérlek, Titeket addig használ-
játok az Erkel utcai játszóteret, a 
sportpályát, fitnesz parkot! 

 A beruházást az Együtt a 
Kisangyalokkal Mozgáskorláto-
zott gyermekeket támogató Ala-
pítvány és Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzata 2,5-2,5 millió fo-
rintból valósítja meg!

Gyűlnek a lakatok… 
 Hagyományteremtő céllal az új 
házasoknak egy gravírozott lakatot 
ajándékozunk, melyet a Fő terün-
kön lévő szív alakú állványon elhe-
lyezhetnek. Ezzel is jelezve, hogy 
örök hűséget fogadtak egymásnak! 
Lakatot bárki kihelyezhet, biztatok 
Mindenkit!

Kupakszív 
 Elkészült és kihelyezésre került 
a piactérnél a kétegyházi kupak-
gyűjtő szív! Örömmel láthattuk, 
hogy néhány nap alatt hatalmas 
mennyiséget helyeztek el a lakosa-
ink, melyet ezúton is köszönünk. A 
kupakok árából befolyt összeget az 
Együtt a Kisangyalokkal Mozgás-
korlátozott gyermekeket támogató 
Alapítvány részére fogjuk átadni.

2021. évi tervezett 
települési programok, 
ünnepségek: 

• Március 15.-i megemlékezés 

• Gyermeknap 

• Pogácsa Fesztivál

• Mobilitási és Autómentes Nap

• Őszköszöntő Mihály-napi
   sokadalom 

• Idősek napja rendezvény

• Október 23.-i ünnepség

• Mindenki Mikulása

• Mindenki Adventje

Tisztelt Lakosok! 
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Fejlesztési terveink 
2021-ben pályázati 
támogatás esetén:

• Járda felújítása több 
utcaszakaszban

• A Magyar Falu Program 
keretében a meglévő útalapok 
szilárd burkolattal való ellátása.

• Szolgálati lakás felújítása

• Közterületi játszótér bővítése 
az Erkel utcában

• Ravatalozó hűtő cseréje

Első lakáshoz jutók 
támogatása
 Ahogyan a választási ciklus 
elején a Gazdasági Program tartal-
mazta létrehoztuk az első lakáshoz 
jutók támogatását. A rendelet sza-
bályozza a jogosultsági feltételeket. 
A kérelmező maximum 500 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásra, 
vagy a vételár 10%-ának megfelelő 
támogatási összegre lehet jogosult. 
A jogosultsági feltételek, kérelem 
és a csatolandó mellékletekről 
szóló bővebb információ www.ke-
tegyhaza.hu honlapon található.

Ingyenes építési telkek 
 Pályázati felhívás keretében a 
Déli sori építési telkek térítésmentes 
tulajdonba adásáról született döntés. 
Részletes pályázati felhívás a www.
ketegyhaza.hu honlapon elérhető.

Útépítés a Nap utcában 
és a Csabai utcában
 Folytatjuk az úthálózat javí-
tását, új útalapok kiépítését és a 
meglévő útalapok aszfaltozását. Az 
elkészített tervek alapján új utak 
építésére kerül sor önerőből a Nap 
utcában és a Csabai utcában.

Folyamatban lévő 
beruházások

 A téli időszak sem hátráltatott 
minket beruházásaink folytonos-
ságában, amelyek közül az egyik 
érinti a Községházát, annak, vi-
zes blokkjainak teljes felújítását, a 
földszint hidegburkolatának cseré-
jét, tetőszerkezetének javítását.  

A kerékpárutak építése is folyama-
tos a Gyulai úton és Toldi utcán.

 A Művelődési Ház is megújul a 
Magyar Falu program keretében. A 
nagyterem négy klímaberendezés-
sel gazdagodott, így várva a nyári 
nagyrendezvényeket. Ugyanezen 
projekt keretében a főbejárati ol-
dalnyílászárók is cserére kerültek.

90. születésnap
 Kincses Alajos Péter bácsi már-
cius 21-én ünnepelte a 90. szüle-
tésnapját. Örömmel nyújtottam 
át részére önkormányzatunk aján-
dékát, és az Orbán Viktor Minisz-
terelnök Úr által aláírt elismerő 
oklevelet. Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te és jómagam nevében kívánom, 
hogy még sok-sok éven át élvezze 
az őt körülvevők megbecsülését és 
szeretetét. Ezúton is jó egészséget 
és családja körében eltöltött bol-
dog idős éveket kívánok!

Isten éltesse az ünnepeltet!



Kétegyháza képviselő-testülete 
kiemelt figyelmet fordít azon sze-
mélyekre és családokra akik a jár-
ványhelyzet miatt segítségre szo-
rulnak:

• akiket a hatóság járványügyi 
megfigyelés alá helyezett és nem 
hagyhatják el az otthonukat, 
vagy

•  65 éven felüliek, vagy

• akik önmagukról nem tud-
nak gondoskodni és segítségre 

van szükségük (pl. bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás, étel biztosítá-
sa),

a Polgármesteri Hivatal kollegái 
készségesen állnak rendelkezé-
sükre.

Kérem, jelezzenek telefonon vagy 
a ketegyhaza@ketegyhaza.hu 

e-mail címen.

Hívható telefonszám:

06/30/520-40-57
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A fogorvosi ellátást 
2021. március 1-től 

dr. Jánosi Brenda Mária látja el.
Előzetes bejelentkezés 

az alábbiak szerint: 

 Tájékoztatom Önöket, hogy 
a háziorvosaink által és az oltó-
ponton történő védőoltás folya-
matos. A regisztráltak, személyre 
szólóan kapnak értesítést az oltás 
időpontjáról és helyszínéről. Akik 
azt igénylik a szállításról az önkor-
mányzat gondoskodik!

 Segítséget kívánunk nyújta-
ni a koronavírus elleni védőoltást 
igénylő, de regisztrálni valamilyen 
okból nem tudó  lakosok számára.

 A Családsegítő Szolgálatnál 
minden hétköznap 8-12 óráig se-
gítséget nyújtanak azon lakosok-
nak, akik szeretnék megkapni a 
koronavírus elleni védőoltást, de a 
szükséges digitális ismeretek vagy 
eszközök, vagy akár saját e-mail 
cím hiányában nem tudtak még 
regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu 
honlapon keresztül.

 Kérjük, hogy hívják a 
06/66/251-214-es telefonszámot 
vagy személyesen a regisztrációra 

hozzák magukkal a TAJ számukat, 
valamint telefonszám megadása is 
szükséges, amelyre majd az értesí-
tés érkezik az oltás időpontjáról és 
helyszínéről.

 Kérem, hogy a hatályban levő 
járványügyi óvintézkedések be-
tartására (maszk szabályos hasz-
nálata, csoportosulás elkerülése, 
kézfertőtlenítés stb.) fokozottan 
ügyeljenek, mind az Önök, mind 
a közreműködő dolgozók egészsé-
gének megőrzése érdekében.

 Védőoltást csak azok kaphat-
nak, akik regisztráció során jelzik 
ezt az igényüket. A regisztráció pe-
dig folyamatos: https://vakcinain-
fo.gov.hu

 Szeretném megköszönni Min-
denkinek a munkáját, aki bármi-
lyen formában is hozzájárul a vé-
dekezés sikeréért.

Vigyázzunk
egymásra!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Kétegyháziak!

FOGÁSZAT
dr. Jánosi Brenda Mária

fogorvos

Árgyelán Andrea
fogászati asszisztens

RENDELÉSI IDŐ:

Hétfő: 900-1700

Kedd: 900-1700

Szerda: 900-1700

Csütörtök: 800-1400

A fogászati 
ellátáshoz időpont 

egyeztetés szükséges, 
kérjük, hogy 

rendelési időben 
telefonáljanak.

Tel.: 06 70/709-8026
(Árgyelán Andrea)

Tel.: 06 66 250-143
(Fogászati rendelő)


