K étegyházi Ú jság
K étegyháza N agyKözség ö NKormáNyzat
XII.

iNgyeNes hírÚjságja

évfolyam

1.

szám

• 2022.

áprIlIs

Tisztelt Kétegyháziak!
Őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket a 2022. évi első hírújságunkkal. Az elmúlt hónapok eseményei, háború
híre, nem kis aggodalmat és terheket róttak mindenkire. Bízom a tavasz megújuló erejében és abban, hogy gyermekeink, unokáink szabadon, minden fajta félelem és aggodalom nélkül tudnak majd felnőni, családot alapítani
és elindulni az élet útján.
Kétegyháza önkormányzata azon munkálkodik nap, mint nap, hogy egy barátságos, komfortos, élhető települést biztosítson az itt élők számára.
Hamarosan itt a húsvét ünnepe, arra kérem Önöket, Kétegyháza Lakóit, hogy éljünk békességben, szeretetben
egymás mellett és ezek ne csak szavak legyenek, hanem a hétköznapi tetteinkben is így nyilvánuljunk meg.
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata nevében áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Fogadják szeretettel újságunk mellé, virágmag ajándékunkat!
Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület az elmúlt év végén már döntött a 2022. évi települési
programjairól:
Május 29-én gyermeknapot tartunk a
Fő téren 10-18 óra között, már hagyományosan a gyerekeké lesz a főszerep ezen
a napon Dotto vonat, ugrálóvárak, soksok ingyenes program, vattacukor, finom
ebéd várja a kilátogatókat.

Játszótér: A képviselő-testület döntött arról, hogy az Újfalúban új helyszínen a volt
óvoda udvarában, önerőből teljesen megújul a játszótér. A munka jelenleg is zajlik,
a gyermekek néhány héten belül birtokba
vehetik a köztéri játékokat.

Legnagyobb rendezvényünk 2022.
augusztus 12-13-14-én, a XIV. Pogácsafesztivál lesz, Kétegyháza Fő terén. Az
ünnepélyes megnyitót, főzőverseny, folklór műsorok tarkítják, sok ismert, neves
énekes, együttes lép fel a három nap alatt,
zárásként tűzijátékot tervezünk.
Szeptemberben megtartjuk a Mihály-napi sokadalmat és decemberben a
„Mindenki adventjére” várjuk majd a lakosságot.

Folyamatban lévő beruházások

Járda: Belügyminisztériumi támogatással jelenleg tart a járda építése a Hősök
utcában, majd a Csabai utca, Móra utca,
Kölcsey utca II. szakasz, Verőfény utca
bizonyos szakaszában. A pályázat önerőt
igényel, melynek mértéke 15 % (3 000 000
Ft). A támogatás 20 000 000 Ft.

Ahogyan a választási ciklus elején
a Gazdasági Program tartalmazta létrehoztuk az első lakáshoz jutók támogatását. A rendelet szabályozza 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 a
www.ketegyhaza.hu honlapon található.
2021-ben három családnak, míg 2022ben már két családnak tudtuk odaítélni a
támogatást.

Kedves Gyerekek!
Immáron hagyományosan ez évben
is húsvét előtt édesség csomaggal készültünk Nektek. Fogadjátok olyan szeretettel, mint ahogyan azokat készítettük!
Igyekeztünk ünnepi ruhába öltöztetni a
településünket, a hivatal külső aulájában
vár mindenkit egy fotósarok!
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Az ünnepek előtt a közfoglalkoztatásban dolgozó kollegáknak is szeretnénk
megköszönni a munkájukat, amelyet a településért végeznek. Így nekik és a Fogyatékosok Nappali Intézménye ellátottjainak 10 000 Ft egyszeri pénzbeli juttatást
adunk, valamint egy ajándékcsomagot!

2022. évi
települési Nőnapi
rendezvény

Első lakáshoz jutók
támogatása

Rendőrőrs, szolgálati lakások: A téli
időszak sem hátráltatott minket beruházásainak folytonosságában, amelyek közül az egyik érinti a Szent Imre utcai szolgálati lakásokat, azok vizes blokkjainak
teljes felújítását, a nyílászárók cseréjét,
valamint víz- gáz-villamos hálózat felújítását. A beruházás április végére készül
el, egyidejűleg a rendőrőrs épületének kialakításával és átadásával.

Köszönet

2022. március 18-án legnagyobb örömünkre egy sikeres települési Nőnapi rendezvényt bonyolítottunk le a Kétegyházi
Táncsics Mihály Művelődési Házban.
A rendezvényen 120 kétegyházi lakos
vett részt. A köszöntőket követően megvendégelés következett, majd egy zenés
műsorral készültünk még a délután emlékezetessé tétele érdekében.
Távozáskor minden hölgyet virággal is
megajándékoztunk.
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Kerékpárút
Az elmúlt évben megvásárlásra került 26 darab kerékpár és 4 darab tricikli, továbbá ebben az esztendőben is folytatódtak az utolsó
beszerzések, és a vásárolt eszközök kihelyezése is folyamatban van.
A megvalósításnak része még
két darab STREETBÚTOR
kerékpáros szervízpont, amely
a kerékpárok karbantartását
és javítását hivatott szolgálni.
Így kezdődött a kerékpárút építés

Gondoltunk a kerékpárok
több szempontú megóvására
is, egyrészt a fedett, Bamber
típusú kerékpártárolók beszerzése által, amelyek közül
az egyik a Gyulai út és Kölcsey
utca kereszteződésében lévő
buszmegállónál, a másik pedig a Toldi utcai buszmegállónál kerül majd kihelyezésre.

Így folytatódott

Bamber típusú kerékpártároló

A biztonság is fontos, ezért
a már említett buszmegállókAzonban a 2.08 kilométer hosszú, Gyulai utat és Toldi utcát érin- hoz térfigyelő kamerák is kihető kerékpárút átadása még nem jelentette az egyik legnagyobb lyezésre kerültek már.
beruházás, az Interreg V-A Románia-Magyarország EgyüttműTovábbá
megvásárlásra
ködési Program keretében megvalósuló Öko transz rendszer –
környezetbarát, határokon átnyúló közlekedés Socodor Kétegy- került, a kerékpárút karbanháza területén című, ROHU 128 számú projekt végét.
tartását szolgáló kistraktor. A
projekt zárásaként április hónapban, egy gyermekek számára szervezett kerékpárversennyel zárjuk le a kétegyházi
lakosok által már használatba
vett és kedvelt környezetbarát
közlekedést szolgáló beruházásunkat.
Majd így zárult

Jó utat!

3.

K étegyházi Ú jság
Taekwondo Hírek
2022. március 5-én, Makón került megrendezésre az év legrangosabb taekwondo versenye, az ITF Taekwondo Magyar bajnokság.
32 sportklub 270 versenyzője érkezett az ország minden részéről
a megmérettetésre.
A Kétegyházi Dragon Taekwondo szakosztályt 8 fő képviselte, 3
ezüst és 4 bronzéremmel zárta a napot.
Eredmények:
Ifjúsági tradicionális küzdelem:
(itt a fiúk és lányok együtt versenyeznek)
Árvai Fruzsina 3. hely
Nagy Viola Mária 3. hely
Ifjúsági lány formagyakorlat:
Árvai Fruzsina 3.hely
Küzdelem: felnőtt férfi
Kakuszi Zoltán +85 kg 2. hely
Simonka Rajmund -63kg 3. hely
Küzdelem: ifjúsági fiú
Kakuszi Roland +75 kg 2. hely
Küzdelem: serdülő lány
Kaposi Zorka -50 kg 2. hely
Küzdelem: serdülő fiú
Madarász Nándor +60 kg 6. hely
Simonka Ramon -36 kg 6. hely
Gratulálok a szép sikerhez !!!
Üdvözlettel: Nagy László mester

Ez év őszére, többségében önerőből elkészül az Erkel
utcai játszótér mellett a gyermekek számára KRESZ
park, mely segíti a biztonságos közlekedésre való felkészítést.

A kétegyházi csapat

Nagy Viola Mária - Árvai Fruzsina tradicionális küzdelem
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