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Újra itt van a nagy Csapat!
Ha Kétegyháza és augusztus, akkor Pogácsa
Napok! 2011. augusztus 13-14. napjain,
településünk újonnan kialakított és immár teljes
szépségében pompázó, feldíszített rendezvényterén
várjuk Önöket zenével, tánccal, mulatsággal,
barátsággal és szeretettel.
Jöjjenek, hozzák el barátaikat, családtagjaikat,
kedvesüket, örüljenek velünk és érezzék jól
magukat fesztiválunkon.
Kalcsó Istvánné
polgármester

Pogácsa 2010.

2010. különleges év volt Fesztiválunk szempontjából.
Ez volt az első olyan év, amikor a Fő teret rendeztük be,
újszerű megoldásokkal, újszerűbb, izgalmasabb arculattal. A programok magukért beszéltek, hiszen vendégünk
volt a Blades együttes, volt Tűzvarázs Show, de tapsolhattunk Zoltán Erikának és a világhírű Apostol Együttesnek.
Sokan dolgoztunk a sikerért, sokan izgultunk érte, de a
jól végzett munka örömével és fáradtságával hunyhattuk
le szemünket hétfőn hajnalban, amikor az utolsó akkordok elenyésztek a nyári szélben.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez!
Kalcsó Istvánné a szervező Bizottság elnöke

Sikeresen szerepeltünk!

Kétegyháza az elmúlt
évekhez hasonlóan sikeres pályázatok sorát tudhatja magáénak. A siker
köszönhető szorgalmas
munkatársainknak, a képviselő-testület elkötelezettségének és – talán első sorban – az önkormányzati
igényeket, problémákat jól
ismerő pályázatkiíróknak.
Összesen 538 millió!! forinttal gazdagodott a település lakossága, jutott

a Bölcsőde felújítására, a
Művelődési Ház nagytermének, színpadának rendbetételére, útfelújításra, az
általános iskolák számára
számítástechnikai eszközök beszerzésére, de elindíthattuk az egyre sürgetőbb szennyvízberuházást
is. A megvalósult projektekkel sikeresen elszámoltunk, megtörtént a pénzügyi és szakmai ellenőrzés
is. (N.É.)
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Testületi Hírek
Kétegyháza képviselőtestülete a megállapított éves munkatervének
megfelelően
ülésezett,
megtárgyalta az elé terjesztett települési ügyeket, informálódott a
lakosságot érintő kisebbnagyobb kérdések felől.
Megtárgyalta és elfogadta az intézmények munkájáról szóló beszámolót,
megalkotta és közzé tette
az intézményi étkeztetésről
szóló szabályzatot, mely
rendezni kívánja a szolgáltatás lemondásával, térítési
díjainak rendezésével összefüggő problémákat. A szabályzat szerint amennyiben
a szülő nem mondja le az

étkezést, annak ellenértékét
ki kell fizetnie még akkor is,
ha a gyermek egyébként térítésmentesen – azaz az önkormányzat által finanszírozott étkeztetés keretében
- étkezne.
Tovább folytatódott a lakosság által fogyasztott ivóvíz minőségének javítását
célzó projekt megvalósítása,
a település vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a nagyon
fontos feladatot úgy végezze el, hogy az a lakosságot
a lehető legkisebb mértékben érintse, illetve terhelje.
Több – takarékos – megoldást is megvizsgáltak az
önkormányzat szakemberei

és a legkedvezőbb mentén
fogunk előrehaladni.
Korábbi
híradásunknak
megfelelően – a nyári szünet
beálltával – megkezdődött
a Márki Sándor Általános
Iskola
tetőszerkezetének
kialakítása, a munkálatok –
várhatóan – 2011. augusztus végén fejeződnek be. A
beruházással megoldódik
a hőszigetelés, véglegesen
megszűnik az évek óta tartó
beázás, végül, de nem végső sorban az iskola épülete
egy új, modern arculatot
nyer el, a diákok, tanárok és
a település lakossága nagy
örömére.
E sorok írása közben ért
véget a testület – előre nem
tervezett, de a feladatok

sürgetése miatt feltétlenül
szükséges – rendkívüli ülése, melyen egy testvér-települési kapcsolat elmélyítésére irányuló pályázatról is
döntés született, emellett –
a takarékosság jegyében - új
alapokra helyeztük az állati
hullák elszállítására vonatkozó szerződésünket. Az új
megállapodás egy minimális
készenléti díj mellett a ténylegesen elszállított hullák
súlya után állapítja meg a
fizetendő összeget. A tervek szerint 2011. december
31. napjáig vizsgáljuk ezt a
rendszert és – amennyiben
szükséges – az év utolsó
testületi ülésén dönthet a
testület a továbblépésről.
(J.)

Minden fillérrel elszámoltunk!
Az elmúlt napokban településünkre
érkeztek
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal
Szegedi Kirendeltségének ellenőrei.
Rendelkezésükre bocsátottuk a Fő tér felújításával
összefüggésben keletkezett
teljes pénzügyi, műszaki,
jogi dokumentációt, melyet

egy három napos vizsgálat
keretében részletesen áttekintettek. Ez kiterjedt egy
helyszíni ellenőrzésre is,
melynek során szinte négyzetcentiméterre megmérték
az elkészült munkát, megtekintették a felhasznált
anyagokat, azok minőségét,
mennyiségét.
Munkatársaink mindenben
rendelkezésükre álltak, az

átadott dokumentáció teljes
körű, szépen összekészített,
rendszerezett anyag volt. E
tekintetben az ellenőrök elismerően nyilatkoztak polgármesterünknek.
Az utolsó kifizetés előtti
záróvizsgálat végeztével a
Kirendeltség munkatársai a
projektet lezártnak, megvalósítottnak tekintik, további vizsgálatot nem tartanak

szükségesnek.
Sikerként könyvelhetjük el
ezt, hiszen az elmúlt évek
legnagyobb és legösszetettebb beruházása valósult
meg, melyet – a többihez
hasonló pontossággal, szakszerűséggel és jogszerűséggel – sikerült megnyugtatóan átadnunk az Önök
részére.
(W.A.)

Új utakon járunk!
Befejeződött a magyarromán együttműködés
mellett
elkezdődött,
HURO útépítési pályázat
megvalósítása. A projekt
keretében összesen kb.
4 km útfelületet alakítottunk ki, illetve újítottunk
fel.

ki, a Bocskai utcák felülete
teljes hosszában, és a Zrínyi utca korábban fel nem
újított szakasza. Emellett
saját költségvetésből jutott
forrás az intézmények előtti
parkolók kialakítására, szegélyköveket helyeztünk el,
aszfaltoztunk a Sallai, Marx,
Filimon, Erkel utcák naElkészült az Úttörő, a Már- gyobb részén, összesen kb.
2. oldal

8000 négyzetméteren.
A beruházás összköltsége
147 millió forint, a kivitelező az a Swietelsky Magyarország Kft. volt, „aki”
korábban már végzett a
településen munkát és a kiváló minőséggel kivívta elismerésünket.
Tekintettel arra, hogy a beruházás másik fele Romá-

niában valósul meg, az elszámolás és a teljes lezárás
egy későbbi időpontban fog
megtörténni.
Az utak felújításának elvégzésével egy régi ígéretet
váltottunk be, melyet még
valamikor 2006-ban tettünk
a település polgárainak.
Kalcsó Istvánné
polgármester
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2011 augus
ztus 13
- 14.
Augusztus 13. (szombat)
8.00 Fôzôverseny
9.30 Térzene a kétegyházi Baptista
Fúvószenekar elôadásában
- Résztvevôk felvonulása huszárok
kíséretében
9.45 Pogácsafesztivál megnyitó
- Megnyitja: Kalcsó Istvánné
polgármester
- Román Nemzetiségi Általános
Iskola mazsorett-csoport mûsora
- Pogácsa szentelés
- Kiállítások megnyitója
10.00 Emléktábla koszorúzás, tekeverseny
a Mudin Sportcsarnoknál
10.00 Sportversenyek kezdete a fô téren
10.30 Kaláris Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény mûsora
11.30 Ifjúsági kórus
12.00 Ebéd, saját készítésû ételek elfogyasztása
13.00 Fôzôverseny eredményhirdetése
13.30 Testvértelepülések néptánc
bemutatói
15.00 Piton Magic Show
15.45 Sportversenyek eredményhirdetése
16.00 Hevesi Imre gyermekmûsora
17.00 Román Hagyományôrzô Együttes
17.30 Mercury Együttes
18.30 „Pogácsafesztivál Szépe”
szépségverseny
19.00 Fásy Mulató
23:00 DISCO - térzene
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A fesztivál ideje alatt folyamatosan
az alábbi programokkal várjuk a
látogatókat:
Ugrálóvár, arcfestés.
Mezôgazdasági gépfejlôdéstörténeti
kiállítás a VM-ASZK
Szakközépiskolában

Augusztus 14. (vasárnap)
10.00 Sportversenyek kezdete a Fô téren
Turul meghívásos íjászverseny
10.00 Márki Sándor Általános Iskola
mûsora
10:30 Márki Sándor Nyugdíjas Klub
énekkara
11:00 Bodrogközi Rita gyermekmûsora

Szombat: 10:00-tól: paint-ball,
gyermekeknek kapura rúgó

12:00 Közös ebéd
(kétegyházi legényfogó leves)

verseny, a Mudin Sportcsarnoknál

13:00 Testvértelepülések bemutatói

tekebajnokság csapatok részére.

14:30 Energy Dance Cool kétegyházi
csoportja

Vasárnap: 10:00-tól dekázóverseny,
„lábtengó”. (Jeletkezni: Teresán Péternél,
30/824-1494 vagy a helyszínen.)

Helytörténeti-, és fotókiállítás,
helyi alkotók tárlata, Kétegyházi
Alkotótábor kiállítása.
„Miénk a tér” helyi civil szervezetek,
mesterségek, nemzetiségek
bemutatkozása.
A mûsor változtatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!

15:00 Eredményhirdetés, elismerések
átadása
16:15 The Batteries Együttes
17:15 Tombolahúzás
18:00 Tea Zenekar
20:00 Vastag Csaba
20:45 Csepregi Éva
21:30 Pogácsafesztivál záró
- Bezárja: Kalcsó Istvánné
polgármester
21:45 Tûzijáték

Támogatók:
Két egyháza Nagyközség
Ö n k o r m á n y z a t a , M AV I R , O T P B a n k N y r t , V M A S Z K S z a k k ö z é p i s k o l a , S z a b ó é s T á r s a B t . , R ó z s a v ö l g y i Pé t e r e g y é n i v á l l a l k o z ó ,
B é k é s - M a n i f e s t K h t , C s a l á d i E g y e s ü l e t K é t e g y h á z a , P r o j e k t D e k o r, Pé t e r é s T á r s a K f t .
4. oldal

Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

5. oldal

Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

Megszámláltatunk!

Veszélyes vizeken!
A Malom-tó gyönyörűen kialakított
parkja, kristálytiszta, hűsítő vizének
látványa szinte csábítóan hat a nyári
forróságban kipirult, játszó gyermekekre, fiatalokra, felnőttekre.

10 év! Ennyi idő telt el az utolsó
magyarországi népszámlálás óta.
Sok minden megváltozott az óta,
más dolgok nem. Ezekről fogunk
számot adni 2011 októberében.

Sajnos sokan nem ismerik fel a sötét
vízfelületben rejlő veszélyeket, nem látják a hívogató hűs mélység csalárd és
életeket követelő torz mosolyát, amel�lyel rávigyorog szülőkre, gyermekre,
testvérekre, édesanyákra, édesapákra.

Kedves kétegyházi Lakosok!

A tragédia egy pillanat alatt megtörténik! Egy elnézett pillanat, egy telefonhívás, mellyel tapintatosan elvonulunk,
magukra hagyva szeretteinket, gyermekeinket elegendő ahhoz, hogy egy
kicsiny test elmerüljön, egy lélegzet a
vízből merítkezzen és az utolsó sóhaj
egy hatalmas buborékba szorítva távolodjon a felszín felé.
Kérem, nem használják a tavakat fürdésre, ne engedjék gyermekeiket a vízparton játszani, vigyázzunk egymásra,
hogy örömmel teljenek napjaink. (J.)

2011. október 1. és 31. között munkatársaim – egy országos kérdőív kitöltése érdekében - fel fogják keresni
Önöket otthonaikban. Kérdéseket
tesznek fel személyükre, családjukra,
foglalkozásukra, vallási, nemzetiségi
hovatartozásukra vonatkozóan. Az
adatszolgáltatás a nemzetiségi hovatartozás és a vallási meggyőződés kivételével kötelező, az adatokat kizárólag statisztikai adatgyűjtésre lehet
felhasználni, az azokkal való visszaélés bűncselekmény.

koztatom Önöket, így jelen cikkben
a kérdezőbiztosok személyét és a
hozzájuk tartozó körzeteket teszem
közzé.
Kérdezőbiztos neve:
Molnár Nikoletta
Teresán Péter		
Bodorló Veronika
Árgyelán Jánosné
Wittmann Attila
Antal-András Kinga
Vatrán Éva		
Abrudán Andrea
Molnár Jánosné
Dehelán Demeter
Diláné Szántó Anna
Papné Regős Ildikó
Nagy Éva		
Lovász György		

Körzete:
002.
014.
013.
008.
003., 001.
012.
011.
015.
006.
010.
007.
005.
004.
009.

A kérdezőbiztosok kiválasztása
megtörtént, oktatáson vesznek részt,
munkájukat szigorú szempontok A körzetekbe tartozó utcákat szeptemberi számunkban fogjuk közzészerint ellenőrizzük.
tenni.
A tennivalókról folyamatosan tájé- (J.)

30 év!
2011. május 26. napján napsütéses reggelre éb- meghaladja a 250 főt, így Kétegyháza legnagyobb
redtünk, kellemes, simogató tavaszi nap volt, civil szerveződésének vallhatják magukat.
méltó ahhoz az alkalomhoz, amelyre a település
mozgáskorlátozott polgárai készültek.
Útjukat sikerek, elismerések, kisebb kudarcok, de
mindenkor az összetartozás meleg érzése övezi, kí30 év! Egy emberöltő! Ez alatt felnövekszik egy új vánunk nekik szeretetet, megértést, békességet és
generáció, néhányan elmennek, egyesek csak kis sok sikert a következő 30 évre.
időre, mások végleg. Sok minden változik ennyi idő
alatt, átalakul a divat, a zenei stílus, a tudomány, az
oktatás, de egy valami nem változik soha, az a szeretet és türelem, amellyel sorstársak fordulnak egymás
felé, segítve a nehezebben mozgókat, az idősebbeket, betegeket.
A Kétegyházi Mozgáskorlátozottak Szervezete nem
csak saját tagjai, de a településen élő minden mozgáskorlátozott érdekében végzi tevékenységét, segítséget nyújt gondjaik megoldásához, ügyeik intézéséhez, információk megszerzéséhez. Tagjaik létszáma
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Gondolatok az anyatej világnapjára
A széles nagyvilágban
számos ország van, ahol
az anyatej a csecsemők
egyetlen tápláléka, az
anyák ennek hiányában
elveszítenék kicsinyüket,
nem lennének képesek
Őket táplálni.

anyatejjel való táplálás, nagyobb jelentőséget kaptak
a mesterséges tápszerek.
E tendencia megfordulni
látszik és egyre több anya
dönt amellett, hogy visszatér ahhoz az ősi kapcsolathoz, amely évszázadok, évezredek óta fűzi egymáshoz
A „fejlettebb” „moder- az anyát és gyermekét.
nebb” országokban hosszú Az anyatej a csecsemő száideig nem volt „divatos” az mára a legideálisabb ös�-

szetevőket
tartalmazza,
alkalmazkodik a tápanyagigényéhez, biztosítja a megfelelő
immunvédelmet,
csökkenti bizonyos betegségek kialakulását, például az elhízás és a diabétesz
kockázatát.
Anya és gyermeke a szoptatás alatt olyan szoros kapcsolatba kerül egymással,
amelyet életünk során soha

többé nem tudunk átélni,
átérezni, megalapozza az
egészséges pszichés fejlődést és nem utolsó sorban
ingyenes, mindig kéznél van
és steril.
A szoptatás nem csak táplálás! Kapcsolat, szeretet,
gondoskodás, ölelés és melegség! Őrizzük meg együtt
szent hagyományát!
(Cs.M.)

Ajándék a babáknak
Kétegyháza képviselő-testülete egy korábbi döntés alapján kedveskedni kíván a
településen születő gyermekek szüleinek,
illetve a babáknak.
Olyan, 10.000.- Ft értékű kis csomagokat kapnak, amelyek többek között babaápolási cikkeket, pelenkát, babafürdetőt tartalmaznak.
E cikk megírásáig 17 ajándékot készítettünk
és juttattunk el – Kalcsó Istvánné polgármester és Csumpilla Csaba képviselő Úr útján - a
kicsinyek szüleinek, de még jó néhány csöppség érkezését várjuk az esztendő végéig.
Kedves mindnyájuknak, szüleiknek egészséget, boldogságot kívánunk! (J.)

Tető alá kerül az iskola
Új tetőt kap Két- igényt kielégítő megegyházán a Márki oldást nyújt.
Sándor Általános
Iskola.
Az
ajánlattételre
meghívott vállalkoHosszú évek óta zók közül a legkedmegoldatlan prob- vezőbb ajánlatot adó,
léma az intézmény Sarkadi, Építőipari
épületének beázása, Közös Kft-vel kötöthőszigetelése, így a tük meg az 5.7 millió
képviselő-testület – forintos vállalkozói
pályázati forrás híján szerződést. Az át– úgy döntött, saját adásra a tanévkezdés
forrásból valósítja előtt, 2011 augusztumeg a beruházást. A sában kerül sor.
tetőszerkezet megfelel a kor elvárásainak,
Kalcsó Istvánné
biztonságos, minden
polgármester
6. oldal

Péküzem bővítése Kétegyházán
Uniós támogatással valósult
meg a Pékpont-rendszer Kft.
telephelyének modernizálása, amelynek keretében munkahelyteremtésre és szakmai
képzésre is sor került.
A péküzem a hagyományos sütödék kínálata mellett természetes anyagokból készült Paillasse
kenyérkülönlegességeket
is
gyárt a jövőben az egészségtudatos életmód érdekében.
A péküzem bővítésének oka a
megnövekedett magyarországi
piaci igények kielégítése illetve
az export rendelések teljesítésének elősegítése volt. Ennek

érdekében a DAOP.1.1.1/E
Telephelyfejlesztési pályázat keretében elnyert támogatás tette
lehetővé a pékség épületének
bővítését.
A projekt legfontosabb szervezeti változtatása a munkahelyteremtés terén a 14 főről 23 főre
emelkedett dolgozói létszám,
továbbá a 23 fő szakmai betanítása volt.
A projekt 2010.09.29-én indult
és 79.180.857 Ft összköltséggel,
39.590.000 Ft uniós támogatással, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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