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Kedves Kétegyházi Lakosok!ADY ENDRE: 

KARÁCSONY REGE
Harang csendül,

Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,

Az én kedves kis falumban
Karácsonykor

Magába száll minden lélek.
Minden ember

Szeretettel
Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumba
A Messiás

Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

 Ady Endre verssorait hívtam segít-
ségül, hogy a legszebben tudjam megfo-
galmazni az előttünk álló elcsendesedés 
szépségét. 

 A téli ünnepkör mindenkor jeles és 
várva – várt időszaka volt szüleinknek, 
nagyszüleinknek egyaránt, hiszen egy-
szerre meghitt, boldog és vidám napok, 
hetek ezek a családok és a közösségek 
számára. 

 Advent első vasárnapján elkezdő-
dik a várakozás időszaka, amelyet talán 
napjainkban nem olyan csendesség övez, 
mint régebben, mint ahogyan kellene. 
Felgyorsult a világunk, bosszankodunk, 
ha a körülöttünk zajló események meg-
állítanak, minden megállást kényszernek 
és kieső időnek tekintünk. Készülünk az 
ünnepre, de sokszor, mint fáradtságra 
és munkára, mint kötelezettségre tekin-
tünk, nem pedig lényegét megragadva, 
mint a fellélegzés momentumára. Vissza-
tekintve a mögöttünk lévő időszakra nem 
is tudunk egykönnyen fellélegezni. 

 Nem volt egyszerű esztendő. A jár-
ványtól, a betegségtől, családtagjaink 
elvesztésétől való félelmünk nem csitult 
és sajnos nem csitulhat. Ennek ellenére 
mégis azt kérem Önöktől, hogy adják 
át magukat az ünnep hangulatának, ké-

szítsék el családjuk legkedveltebb ételeit, 
töltsenek együtt mind több időt szerette-
ikkel, barátaikkal, beszélgessenek, majd 
december 31. napján búcsúztassák el a 
2021-es évet remélve egy nyugodtabb 
újesztendőt. 

 Ezekkel a gondolatokkal nyújtom át 
Önöknek lapunkat és kívánok minden-
kinek boldog, békés ünnepeket, nagyon 
jó egészséget, vigyázzanak magukra, egy-
másra, Kétegyháza közösségére.

 Köszönetet szeretnék mondani 
mindazoknak, akik egész évben segí-
tették településünk fejlődését és az ön-
kormányzat munkáját. Így köszönöm a 
képviselő-testületnek, az önkormányzat 
közfoglalkoztatotti kollégáinak, a Polgár-
mesteri Hivatal, a bölcsőde, az óvodák, 
az iskolák, az Egészségügyi Centrum, a 
Gondozási Központ és a művelődési ház 
dolgozóinak a lelkiismeretes, munkáját. 
Köszönöm a lakosságnak, a civil szerve-
zeteknek a különböző társadalmi kez-
deményezésekben nyújtott segítségét és 
aktív részvételét, köszönöm az egyházak 
és a vállalkozók munkáját és támogatását.

Boldog Új Évet Kétegyháza!

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester
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Kétegyházáért emlékérem kitüntetés
 Kétegyháza Nagyközség Képvise-
lő-testülete 2021. évben a Kétegyházáért 
kitüntetést Kalcsó Istvánné részére ado-
mányozta, az elismerést nemzeti ünne-
pünkön, augusztus 20-án adtuk át.

 Első munkahelye a Kétegyházi ME-
ZŐGÉP gyáregységénél SZTK ügyinté-
ző, majd az ERDÉRT kétegyházi telepén 
folytatta a munkát.

 l983-ban megpályázta a kétegyházi 
Polgármesteri Hivatalban a meghirde-
tett gyámügyi és anyakönyvi ügyintézői 
feladatkört, sikerrel. A gyámügyi és az 
anyakönyvvezetői munkát is legjobb tu-
dása szerint, humánusan és szeretettelje-
sen végezte. Szegeden 2002-ben általános 
szociális munkás diplomát szerzett, kivá-
ló minősítéssel.

 Az egész életét a tudás iránti vágy jel-
lemezte, a tenni akarás, magáért a család-
jáért és másokért.

 Az anyakönyvi munka szépsége min-
dig kompenzálta a gyámügyi és szociális 
munka nehézségeit. Minden esküvő egy 
ünnepnap volt számára. Nagyon sok fia-
talt adott össze a 36 év alatt.

 2006-ban egy új fejezet kezdődött az 
életében, polgármester lett. Az eredmé-

nyek sorra jöttek, a település látványosan 
fejlődött.

 Nagy kihívás volt számára, de sike-
rült megvalósítani mindazt, amit szere-
tett volna tenni a  falujáért az itt élő  em-
berekért -  Kétegyházáért.

 Jelenleg is települési képviselőként 
szolgálja Kétegyháza lakosságát.

Szeretettel gratulálunk és nagyon jó 
egészséget kívánunk!

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester
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A legifjabbak támogatása 
 Örömmel tudatjuk, hogy ez évben 
eddig 32 gyermeknek adhattuk át a 
30.000.- Ft értékű BABAKELENGYE 
csomagot, melyre a Kétegyháza Nagy-
községben állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező és élet-
vitelszerűen itt élő 6 hónapnál fiatalabb 
gyermekek jogosultak. 

 Sajnos a jelenlegi helyzet nem tette 
lehetővé, hogy mindenkit személyesen 
felkereshessek, pedig nagyon szerettem 
volna!  Gratulálunk minden újszülött 
családjának és jó egészséget kívánunk!

 A „ROTAVÍRUS” súlyos hányás 
hasmenéssel és kiszáradással járó be-
tegség, a fertőzés megelőzése céljából, 
támogatást nyújtottunk az életvitelsze-
rűen itt élő 6 hónapnál fiatalabb gyer-
mekek számára, ez évben eddig 32 csa-
lád vette igénybe e támogatási formát, 

mely gyermekenként közel 50 000 Ft. 
Kérjük éljen mindenki a lehetőséggel! 

Kedves Gyerekek!
 Ez az év sem volt zökkenőmentes a 
Ti kis életetekben sem, de büszkék va-
gyunk Rátok, hogy helytálltok akkor is, 
ha digitális oktatás van, ha karanténban 
otthon kell lennetek. Immáron hagyo-
mányosan ez évben is karácsony előtt 
édesség csomaggal készülünk Nektek. 
Fogadjátok olyan szeretettel, mint aho-
gyan azokat készítettük!

Köszönet
 Az ünnepek előtt a közfoglalkoz-
tatásban dolgozó kollegáknak is szeret-
nénk megköszönni az egész éves mun-
kájukat, amelyet a településért végeznek. 
Így nekik és a Fogyatékosok Nappali 
Intézménye ellátottjainak 20000 Ft egy-

szeri pénzbeli juttatást adunk, valamint 
egy ajándék csomagot!

Bursa Hungarica
 Lezárult a felsőoktatási önkor-
mányzati ösztöndíj pályázati határidő, 
a képviselő-testület döntése értelmében, 
17 fiatalnak tudunk ösztöndíjat biz-
tosítani a kiírás szerinti időtartamban, 
maximum havi 10 000 Ft/havi összeg-
ben. Sok sikert, kitartást kívánunk min-
den diáknak, kívánjuk váljanak valóra 
álmaitok. 

Fiatalok első lakáshoz jutása
 A képviselő-testület ez évben fo-
gadta el azt a rendeletet, melyben első 
lakás vásárlásra maximum 500 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújt, 
eddig 3 családnak tudtuk megítélni a 
maximális összeget. 
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Kedves Kétegyháziak! 

Megvalósított pályázati beruhá-
zások 2021-ben
Megépült a kerékpárút egy korábban be-
adott határon átnyúló pályázatból a Toldi 
valamint a Gyulai úton, a projekt ösz-
szköltsége 173.000.000 Ft.  ROHU-128 
Öko transz rendszer - környezetbarát, ha-
tárokon átnyúló közlekedés Socodor-Ké-
tegyháza területén.

Belvíz: elkészült TOP-os forrásból a csa-
padékvíz elvezetés újabb szakasza 263 
millió Ft értékben. A beruházás több 
utcát is érintett. Amennyiben a helyreál-
lítással észrevételeik vannak, kérem azt 
tegyék meg a Polgármesteri Hivatal in-
formációjánál. Tavasszal garanciális bejá-
rás lesz, hiszen a téli időjárás után biztos 
lesznek javítandó területek a természetes 
föld tömörödés következtében.

Magyar Falu Programból meg-
valósult beruházások

Útépítés: az Erkel utca és Szabadság ut-
cai útépítés nemrég zárult. A program ke-
retében az elnyert összeg 27,5 millió Ft.

Önerőből a Nap és Csabai utca aszfalto-
zása is elkészülhetett, valamint az útalap 
a Széchenyi utca hiányzó szakaszában, 
melyek összege 26,5 millió Ft.

Jelenleg az engedélyes útépítési terve-
ket készíttetjük a település még meglévő 
földes útjaira. Keressük a lehetőségeket, 
hogy a település további utcáiban is foly-
tatódhasson az utak aszfaltozási prog-
ramja.

Faluház: közel 28 millió Ft-ból a Pol-
gármesteri Hivatal régi szárnyrészének 
tetőszerkezete lett átépítve, a szükséges 
helyeken vízszigetelés, aláfalazás történt, 
lépcső, aula teljes újra burkolása. Az eme-
leti és földszinti mosdók teljes körű át-
alakítása, felújítása és akadálymentesítése 
valósulhatott meg.

Civilek eszközbeszerzése: a Petőfi Pol-
gárőr Egyesület 3 db kamera beszerzésére 
pályázott sikeresen, jelenleg a kivitelezése 
van folyamatban, a település 3 pontján 
lesznek kihelyezve, az elnyert összeg 2 
millió Ft. Ezúton is köszönjük az aktív 
közreműködést, hogy együtt biztonságo-
sabbá tegyük településünket.

Játszótér: az Erkel utcai játszóteret tud-
tuk bővíteni egy kötélpályával és egy 
kétüléses bébihintával 2 millió Ft összér-
tékben. Az új eszközök telepítése miatt, 
kérem mindenki kellő óvatossággal hasz-
nálja a játékokat, és vigyázzunk rájuk!

Kegyelet: szükségessé vált az ortodox te-
mető ravatalozójában új kegyeleti hűtő 
beszerzése, így pályáztunk a Magyar Falu 
Program keretén belül, 2 millió Ft támo-
gatásból az eszközbeszerzése megtörtént.

Állatvédelem: a felelős állattartás előse-
gítése című alprogram megoldást jelen-

tett a nem kívánt 
szaporulat vissza-
szorítására, és segít 
abban is, hogy a 
kutyák elektromos 
azonosítóval törté-
nő ellátási aránya 
emelkedjen, közel 
1 millió Ft értékben 
valósult meg a pá-
lyázat. 

Elnyert, kivite-
lezésre váró fej-
lesztések 

Járda: Belügymi-
nisztériumi támo-
gatással több jár-
daszakasz újul meg 
tavasszal a Móra 
utca, Csabai utca, 
Hősök utca, Köl-
csey utca, Verőfény 
utca bizonyos sza-
kaszában. A pályá-
zat önerőt igényel, 

melynek mértéke 15 % (3 000 000 Ft). A 
támogatás 20 000 000 Ft.

Szolgálati lakás: a Szent Imre u. 39. szám 
alatti önkormányzati épület teljes nyí-
lászáró cseréjére, víz-, villany-, fűtéskor-
szerűsítése, hideg-meleg burkolása fog 
megvalósulni Magyar Falu Programból 
20 millió forint összértékben.

Szociális tüzelő: Jelenleg is tart a szoci-
ális tüzelő (barnakőszén) kihordása, akik 
alanyi jogon részesültek a tüzelőre az el-
múlt évhez hasonlóan 500 000 Ft összér-
tékű fabrikettel egészítettük ki.



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
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MINDENKI ADVENTJE
Polgármesteri Hivatal előtti Fő tér 

2021. december 12. 14 órától

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom, hogy töltsük együtt 

advent 3. vasárnap délutánját.

Program:
 Ramazuri zenekar gyerekműsora
 Közös adventi éneklés, kolindálás

Ünnepi gondolatok Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester
III. Adventi gyertya gyújtása

Békéscsabai Jókai Színház színészei
Csonka Dóra és Ormándy M. Keve ünnepi adventi műsora

Forró tea, csoki, kávé, forralt bor, kalács, 
szaloncukor, gyümölcs.

Karácsonyi vásár,
fotó sarok várja a kedves vendégeket!

Szeretettel várunk Mindenkit!


