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Tisztelt Kétegyháziak!
 Hagyományainkat követve, immár XIV. alka-
lommal kerül megrendezésre településünk sokak 
által kedvelt eseménye a Pogácsafesztivál és Román 
Nemzetiségi Nap.

 Ezen alkalomból főzőversenyt és pogácsasütő 
versenyt hirdettünk. A legfinomabb pogácsa sütője 
elnyeri a Pogácsakirálynő vagy a Pogácsakirály cí-
met, melyet a következő évben átad utódjának.

 A közel három napos rendezvényt egy küz-
dősport gálával nyitjuk,  a többi napon nemzeti-
ségi előadók, néptánccsoportok és könnyűzenei 
előadók szórakoztatják a kilátogatókat.

 Vasárnap délben egy finom ebédre várunk 
mindenkit. A rendezvényünket igyekszünk csa-
lád-barát módon megrendezni, ezért a fesztivál 
ideje alatt az összes színpadi produkció és kísérő 
programok díjmentesen igénybe vehetők. (Spon-
gyabob játszóház, söprögető, Euro Jumping, Foot-
ball darts, Green box, körforgó, arcfestés, hajfonás, 
csillámtetoválás, hintózás, pónilovaglás.)

 Célunk, hogy közösséget teremtsünk és együtt 
ünnepeljünk településünk lakóival, ezért a Fő térre 
várjuk Önt és kedves családját, barátait.

Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester

 A Belügyminisztérium által 2021-ben kiírt Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázaton 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott jár-
dafelújításra. A nyertes pályázat keretein belül 1168 méter járda 
kerül felújításra 19.355.280 Ft értékben. A kivitelezés készültségi 
foka jelenleg több mint 50 százalék. Elkészült a Hősök és a Csabai 
utca, valamint a Móra utca. A kivitelezést a helyi Generál Ház 
Építő és Kivitelező Kft. jelenleg a Verőfény utcán folytatja. 
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A Magyar Falu Program 
pályázati forrásainak 
köszönhetően 2022-ben 
négy pályázaton nyert 
támogatást Kétegyháza
 Az előkészületek és a beszerzések 
lefolytatását követően a kivitelezés elkez-
dődött a Dózsa utca 137. szám alatt lévő 
szolgálati lakások felújításával. A kivi-
telező cég, a Szabó és Társa Bt. a tervek 
szerint a bontásokat végzi, majd sor kerül 
a nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszer 
korszerűsítésére, az elektromos hálózat 
fejlesztésére is. Várhatóan az idei év vé-
gére elkészül a beruházás. A támogatás 
mértéke 16.994.025 Ft

 Felújításra kerül a ravatalozó épület 
villamos hálózata is. A jelen állapotban 
rendelkezésre álló teljesítmény (3x10 A) 
a fogyasztók ellátására nem megfelelő, 
ezért szükséges a bővítés (3x20 A). Fontos 
szempont a kivitelezés során az energiata-
karékosságra való törekvés többek között 
a világítási rendszer LED-es világítótes-
tekkel kerül kialakításra. A kivitelező Vo-
zár Gábor megkezdte a munkát. Várható-
an a következő hetekben átadásra kerül. 
A támogatás mértéke: 1.999.996 Ft. 

 Szintén a Magyar Falu Program ke-
retein belül nyert pályázati forrásból ke-
rül kiépítésre a Névtelen utca I. szakasz és 
Legelő sor I. szakasz szilárd útburkolata. 
A kivitelező cég kiválasztása megtörtént, 
a STRABAG Általános Építő Kft. végzi. 
A tervek szerint az új út szeptemberben 
kerül átadásra. A támogatás mértéke: 
24.999.997 Ft.

 A Polgármesteri Hivatal villámvédel-
mének kialakításával kapcsolatban is fo-
lyamatban vannak a beszerzési eljárások. 
Az Önkormányzat miden lehetőséget 
figyelembe véve igyekszik lépést tarta-
ni az anyag- és munkadíj árak rohamos 
növekedésével. A támogatás mértéke: 
4.999.995 Ft.

Erzsébet táborok
 A Táncsics Mihály Művelődési Ház 
még májusban pályázott nyári Erzsébet 
táborra, amit sikeresen el is nyert. A tele-
pülés gyermekei összesen 4 turnusban, 4 
héten keresztül vehetnek részt a tábor kí-
nálta színes programokon. A tábor tartal-
mas kikapcsolódást nyújt a szünidő alatt. 
A programok között szerepel többek kö-
zött a kézművesség a hagyományőrzés a 
sport és a közösségépítés. A tábor részei 
a hetente megszervezésre kerülő kirán-

dulások is. A táborozók ellátogathattak a 
Békéscsabán található Mesés Babaházba 
és a Csaba Parkba, valamint a Steigervald 
tanyára. Megtekinthették Gyula városát 
a Dottó kisvonattal és hajókázhattak Sza-
nazugban.

Diákmunka
 Idén is meghirdetésre került a „Nyári 
diákmunka 2022” munkaerőpiaci prog-

ram, melyre a 16-25 év közötti nappali ta-
gozaton tanuló diákok jelentkezhettek. A 
tényleges foglalkoztatásra 2022. július 1. 
napjától kerülhetett sor. A települési ön-
kormányzat 19 diákot foglalkoztat július-
ban majd augusztusban pedig 14 tanuló 
dolgozhat. A diákok egy része az Erzsébet 
táborban segíti a gyermekek programjait, 
a másik része pedig a Polgármesteri Hiva-
talban az adminisztrációhoz kapcsolódó 
feladatokban nyújt segítséget.

Kresz park
 A település tervei között régóta szere-
pel egy kresz park kialakítása Kétegyhá-
zán. Az egyeztetések és a beszerzések le-
bonyolítása után idén nyáron kialakításra 
is kerül az Erkel utcában. A biztonságos 
közlekedésre való nevelést segíti a köz-
lekedési táblákkal felszerelt kresz park. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egy 
nyugodt területen ismerhessék meg a köz-
lekedés szabályait, azok betartásának fon-
tosságát és a felfestett jelzések jelentését.

Színpad
 Felújításra kerül a Művelődési Ház 
előtt található színpad és környéke. A Fő 
tér számos rendezvénynek ad otthont, így 
fontosnak tartjuk a helyszín megóvását és 
ápolását. A színpadot új faburkolattal lát-
juk el. Felújításra kerül a lépcső és a tér-
burkolat is. 
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