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Ta r t a l o m b ó l . . .

Megalakult az új
képviselő-testület!

A megválasztott polgármester – Kalcsó Istvánné
- 2010. október 13. napjára
összehívta az új képviselőtestület alakuló ülését.
2. OLDAL

Elég volt!
„Elég volt a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az éjszakai
elhurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből” –
kiáltotta az egyetemi ifjúság
és a hozzá csatlakozó hatalmas tömeg Budapest utcáin,
1956. október 23. napján.
2. OLDAL

Újabb delegáció járt
településünkön
Egy mondás szerint az igazán jó dolgokat nem elég
átélni, megélni, de az igazán
nagy öröm, ha jó dolgokat,
jó emberekkel tudunk megosztani.
3. OLDAL

Átadtuk, helyt álltunk,
megmérettettünk és...
Azt mondják, hogy az ellenőrzés jó dolog és az ellenőrt
szeretni kell! Hát, nem tudom, mások hogyan vannak
ezzel, mi azért egy kicsit mindig izgulunk, ha a településre
érkezik egy-egy „nem várt
delegáció”.
3. OLDAL

Kedves Kétegyházi Lakosok!
Beköszöntött az ősz, halványzölden, vörösen, sárgán, a fák színpompába öltöztek, a nap egy kissé
már sárgábban ragyog, a hosszú
téli esték előtt még egyszer végigsimogatja a hűvös utcákon hazafelé
sietők arcát.

mennyiségű tüzelőért való aggodalmat
vagy éppen a munkával eltelt nyár fáradalmainak kipihenését.

Ősz van! Vége a választásoknak, van,
akinek sikert, újrakezdést, a korábbi
küzdelmek, harcok folytatását hozta,
másoknak csendet, várakozást, új utak
A gyermekek megkezdték az iskola- keresését.
évet, birtokba vették a júniusban elhagyott, a nyár folyamán felújított, A mára rendszeresen megjelenő
kifestett, felszerelt tantermeket. Isko- Kétegyházi Lapok őszi számával szelatáskájuk újonnan vásárolt – vagy az retnénk Önökhöz bekopogtatni, egy
idősebb testvérektől örökölt – tanesz- kis olvasnivalót készítve a télbe forduközökkel van teletömve, a ceruzák he- ló reggeleken elkortyolgatott forró fegyesek, a körzők még nem tompultak ketekávé mellé.
ki, a vonalzók is átlátszóak, nem csúfítja el őket a rájuk karcolt szívecske,
Kedves Kétegyházi Lakosok!
monogram vagy a titkon szeretett lány
vagy éppen fiú beceneve.
Fogadják szeretettel
kiadványunkat!
Ősz van! Kinek, kinek más és mást jelent! Betakarítást, az új vetés előkészíKalcsó Istvánné
tését, a szőlők metszését, az elegendő
polgármester
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Megalakult az új képviselő-testület!
A megválasztott polgármester – Kalcsó Istvánné - 2010. október
13. napjára összehívta az új képviselő-testület alakuló ülését. A Helyi
Választási Bizottság elnöke – Blidárné Kajári Mária – köszöntőjét és
beszámolóját követően a testület tagjai ünnepélyes esküt tettek, aláírták
az esküokmányt, majd átvették megbízóleveleiket.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával létrehozták a
testület munkáját támogató bizottságokat és megválasztották az
alpolgármestert és a tanácsnokot.

K É T E G Y H Á Z A NA G Y K Ö Z S É G K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Alpolgármester: Bartolák Pálné
Tanácsnok: Árgyelán György
Képviselők: Csumpilla Csaba, Finna Sándor, Rákócziné Tripon Emese, Szelezsán Zsolt.

A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T B I Z OT T S Á G I TA G JA I NA K N É V S O R A

1. Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság (7 fő)
Elnök: Rákócziné Tripon Emese Mária
Tagok: Csumpilla Csaba, Finna Sándor, Szelezsán Zsolt,
Krisán Györgyné, Szántóné Csóka Valéria, Dila Istvánné

2. Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság (7 fő)
Elnök: Csumpilla Csaba
Tagok: Finna Sándor, Szelezsán Zsolt, Rákócziné Tripon
Emese, Abrudán Andrea, Fekete Gabriella, Rubás Jánosné

3. Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság (7 fő)
Elnök: Szelezsán Zsolt
Tagok: Csumpilla Csaba, Finna Sándor, Rákócziné Tripon
Emese, Diláné Szántó Anna, Rózsavölgyi Péter, Rakusz
János

4. Ügyrendi, Nemzetiségi és Sport Bizottság (7 fő)
Elnök: Finna Sándor
Tagok: Csumpilla Csaba, Szelezsán Zsolt, Rákócziné
Tripon Emese, Zombai Károlyné, Stégermájer Györgyné,
Krisán György

Elég volt!
„Elég volt a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az éjszakai
elhurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből” – kiáltotta az egyetemi
ifjúság és a hozzá csatlakozó hatalmas tömeg Budapest utcáin, 1956. október
23. napján.
Október 23-a nemzeti ünnep. Egy ország ünnepe.
1956. október 23-a távoli
és közeli is egyben. Érintve vagyunk. A nap cselekvő részesei közül sokan itt
vannak még közöttünk.
Apák, anyák, nagyapák,
nagyanyák. Talán ebből is
ered, hogy október 23-a ünneplését az előző években
2. oldal

tétovaság, egyfajta zavar
lengte körül. Mintha nem
tudnánk, hogyan ünnepeljünk. Mintha nem mernénk
bízni a másikban, gyanúsnak találnánk megrendültségét, mintha képtelenek
lennénk a felszabadult, egységes ünneplésre a szabadság és egység ünnepén.
Pedig ez a Mi ünnepünk,
talán azért, mert emlékeztet
arra, hogy egymás mellé kell
állnunk a nehéz időkben, talán azért, mert nem akarjuk,
hogy egy országban, megyében, településen egy kis
csoport uralkodjék a többség felett. Talán csak azért,
mert jelképezi, hogy mindig
van lehetőségünk arra, hogy
azt mondjuk: Nem! Elég
volt! Legyen mától más-

képp!
Erre emlékeztünk! Ki-ki a
maga módján, csöndesen,
lehajtott fejjel, vagy kiáltva,
zászlóba öltözve, harsányan, másokat maga mellé
szólítva.
Kis ünnepséget szerveztünk erre a napra, hívva,
várva mindenkit, aki velünk
akart emlékezni.
A település két általános
iskolája kis emlékműsort
szervezett az elhunytak, a
meghurcoltak, a másokért
tenni akarók és a másokért
tevők emlékére, tiszteletére.
A képviselő-testület ünnepi
ülése csöndben, emlékezve
zajlott. Emlékeztünk a régmúlt hőseire, a mindennapok barátaira, azokra, akik
nem lehetnek már közöt-

tünk.
Elismerést adtunk át, elismerést a munkáért, törődésért, amit barátunk, társunk
tett értünk, a településért,
Kétegyházáért.
Amit tett szívből tette, amit
végzett jól végezte.
Kétegyháza
Nagyközség Képviselő-testülete
2010. október 23. napján,
egyhangú igen szavazattal „Kétegyházáért”
elismerést
adományozott Kalcsó Istvánnak,
Kétegyháza Nagyközség
szülöttjének.
A kitüntetéshez – melyet
már csak házastársa vehetett át – gratulálunk, tetteinek, jókedvének, szeretetének emlékét megőrizzük
szívünkben.
(J.)
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Újabb delegáció járt
településünkön
Egy mondás szerint
az igazán jó dolgokat nem elég átélni,
megélni, de az igazán
nagy öröm, ha jó dolgokat, jó emberekkel
tudunk megosztani.

milyen módon, milyen
eszközökkel biztosítjuk
a településen az általuk
tapasztalt tisztaságot,
rendezett közterületet,
gondozott növényzetet,
parkokat, játszótereket.

Nos, az elmúlt években
– ígéretünkhöz híven –
igyekeztünk szorosabbra fűzni, kiterjeszteni
településünk lakosainak kapcsolatait olyan
más településekkel, akik
megtiszteltek bennünket barátságukkal, szeretetükkel, bizalmukkal.
Néhány nappal ezelőtt
népes delegáció látogatott Kétegyházára, a
romániai Kisjenőből, a
település polgármesterének vezetésével. Vendégeink elsősorban arra
kerestek választ, hogy

Kérésükre tájékoztatást
nyújtottunk a közterületek rendjéről szóló
helyi rendeletünkről,
annak végrehajtásáról,
a közterületeken foglalkoztatott közcélú munkásokról és a településőrség munkájáról.
A rövid szakmai fórumot követően bemutattuk a település intézményeit, látogatást tettünk
az iskolákban, Művelődési Házban és az
Egészségügyi Centrumban, majd szerény ebéddel zártuk a délutánt. (J.)

Felhívás
Tisztelt Kétegyházi Lakosok!
A településen végzett munkánk során tapasztaltuk, hogy egy fehér színű Opel gépkocsi gyakran feltűnik az
utcákon. Utasai, illetve vezetői különböző indokokkal kopogtatnak, csengetnek be Önökhöz és igyekeznek bejutni az ingatlanokba. Szerencsére – a
lakosok éberségének köszönhetően
– semmilyen bűncselekmény nem tör-
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Átadtuk, helyt álltunk,
megmérettettünk, jónak találtattunk!
Azt mondják, hogy az ellenőrzés jó dolog és az ellenőrt
szeretni kell! Hát, nem tudom, mások hogyan vannak ezzel, mi azért egy kicsit mindig izgulunk, ha a
településre érkezik egy-egy
„nem várt delegáció”.
Nos, az év végének közeledtével több alkalommal volt, van
és lesz szerencsénk ellenőrzésekhez, átadásokhoz, projekt
lezárásokhoz.
Befejeződött a Márki Sándor Általános Iskola akadálymentesítésére elnyert pályázat
megvalósítása. A kivitelezést
a – közbeszerzési eljárás során
kiválasztott – Vektor Kft. végezte el, a munkát határidőben
és a műszaki dokumentációnak
megfelelően, hiánytalanul adta
át.
A településünkre érkezett
pénzügyi-műszaki ellenőrök
a teljes dokumentációt áttekintették, hibát, hiányosságot
nem tapasztaltak, mindössze
egy kifogást jegyeztek le, mely
a liftajtót működtető elektronika nem megfelelő késleltetésére vonatkozott. Ezt a hibát
a programozó a helyszínen kijavította. Az ellenőrzést záró
jegyzőkönyvben a támogató
szervezet munkatársai kifejezték elégedettségüket a pontos,

tént, azonban indokolt lenne igazoltatásuk, személyazonosságuk ellenőrzése. Kérem, kérjük, hogy amennyiben
látják ezeket a személyeket, illetve a
gépkocsijukat, jegyezzék fel rendszámát, értesítsék a településőrséget vagy
a rendőrséget.
Fontos kiemelni, hogy bárkik is legyenek a gépjármű utasai, semmilyen
engedéllyel nem rendelkeznek arra
vonatkozóan, hogy akár árusítást,
szolgáltatást nyújtsanak, vagy bármi-
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határidőben történő végrehajtás vonatkozásában.
Lezárult a Gondozási Központnál végzett ellenőrzés is,
mely az igényelt normatívák
felhasználására, az ezeket alátámasztó dokumentációk meglétére és helyességére irányult. Az
ellenőrzés eredménye minden
tekintetben elismerésre méltó,
az ellenőrök hibát, hiányosságot nem tapasztaltak, az intézmény működése a legszigorúbb
jogi, szakmai elvárásoknak is
megfelelt. Fontos megjegyezni,
hogy amíg a hasonló ellenőrzéseket követően több önkormányzat tízmilliós nagyságrendű normatívát fizetett vissza a
Magyar Államkincstárnak, addig Kétegyházán ez 370.000.Ft-os pozitívumot mutat, azaz
ennyivel kaphatunk több támogatást az Államtól.
November második felében
várjuk a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár belső
kialakítására, felszerelésére irányuló pályázat megvalósításának ellenőrzését. Ennek során
a pályázati dokumentációt és
a műszaki kivitelezést fogják
áttekinteni. Munkatársainkat
köszönet illeti pontos, a jogi,
szakmai elvárásoknak megfelelő munkájukért.
Kalcsó Istvánné polgármester

lyen tevékenységet végezzenek Kétegyházán.
Tisztelt Kétegyházi Lakosok!
A tél közeledtével megjelenik a járdákon a jég, zúzmara, deresedés. Kérjük,
a biztonságos közlekedés érdekében
szórják fel a felületeket, gondoskodjanak a megfelelő tapadásról, de – lehetőség szerint – ne használjanak sót,
ez ugyanis tönkreteheti a járdafelületeket, de jelentős környezetszennyezéssel is jár.
(J).
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APRÓHIRDETÉSEK
Eladó 20 körbála jó minőségű gyepszéna, valamint
4 bárány.
Tel.: 06 70 457 0542
Eladó Vezuv C24-es gázkazán, 120 literes használt villany bojler, Nissan
Almera 1.4 GX (1998.)
ezüst
személygépkocsi,
friss műszakival, centrálzár,
elektromos ablak, oldallégzsák, plüss kárpit, szervokormány, utasoldali légzsák,
vezetőoldali légzsák, CD lejátszó, mélyláda.
Eladó 4 db 155/60/
R13 90%-os téligumi
garnitúra.
Tel.: 06 30 623 3223

Mégtöbb hír, információ,
rendezvényképek:
www.ketegyhaza.hu
Kiadja: Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala. Szerkesztés, grafika,
nyomdai előkészítés: Rakusz
János. Információ:
ujsag@ketegyhaza.hu

ketegyhaziapro.hu

Közlemény
Árgyelán György, Kétegyháza,
Széchenyi u. 63. szám alatti lakos
az alábbi közlemény megjelentetését kérte:
„A 2010. szeptemberi „Kétegyházi Lapok” ingyenes kiadvány valótlan tartalmú
cikket tartalmaz a „peres ügyek, jogi viták”
címszó I. fejezet szerint. Nem valós, hogy
4. oldal

egyezséggel zárult volna a volt dolgozó által
indított munkaügyi per és hogy a bíróság a
cikkben megjelölt összeget ítélte volna meg.
Tény viszont, hogy a korábbi önkormányzati ciklusban ért sérelmek miatt kár érte
és 1.812.945.-Ft-ot és annak késedelmi
kamatát ítélt meg jogerősen a bíróság bruttó
összegben, melyet a Hivatal nem vett tudomásul és azt végrehajtás keretében kellett
behajtani és amelyből 212.772.- Ft-ot adóelőleg és járulék címén be is kellett fizetni.”

A kért szöveget vágás és szerkesztés
nélkül, teljes terjedelemben közöljük.
Egyebekben a Bíróság döntése és a
határozat indokolása nem titkos, az
érdeklődők tartalmát megismerhetik
a befizetett adóforintok felhasználása
felől tájékozódhatnak.
dr. Medgyaszai László
jegyző
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