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rendkívüli kiadás!
Október 23,
Nemzeti Ünnepünk!

Meghívó
Kedves kétegyházi Lakosok!
Lezárult az első – HURO/0802/049_AF. kódjelű, határon átnyúló,
Socodor testvér-településünkkel együtt megvalósított – útpályázatunk.
Hívom, várom Önöket egy közös sajtótájékoztatóra,
egy közös ünneplésre:
2011. október 28. napján, délelőtt 10.00 órára
a Polgár mesteri Hivatal díszter mébe.

Kedves kétegyházi Lakosok!
A képviselő-testület az
Október 23-i ünnepséget
2011. október 21. napján,
pénteken, 8.30 órai kezdettel
rendezi meg a Polgármesteri
Hivatal Dísztermében.
Az ünnepségen a településen
működő két általános iskola
tanulói szerepelnek.
A megemlékezés előtt - 8 órai
kezdettel - a képviselő-testület
ünnepi ülést tart, melyen
a 2011. évi Kétegyházáért
Emlékérem is átadásra kerül.
Minden kedves kétegyházi
Lakost
várunk,
hogy
együtt emlékezzünk, együtt
ünnepeljünk.
Kalcsó Istvánné
polgármester

Kalcsó Istvánné
polgármester
Részletes információk: www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu
„Jelen újságcikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.”

Újra Bursa!
Kedves kétegyházi
Diákok!

pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál:
- a települési önkorA képviselő-testület mányzatok által nyújtott
2011. évben is csatla- támogatás;
kozott a Bursa Hun- - a megyei önkormánygarica Felsőoktatási zatok által nyújtott táÖnkormányzati Ösz- mogatás, valamint;
- a felsőoktatási intéztöndíjrendszerhez.
ményi támogatás.
A rendszer célja az esélyteremtés érdekében a Az önkormányzatok álhátrányos helyzetű, szo- tal nyújtott támogatásciálisan rászoruló fiata- rész odaítélésének szalok felsőoktatásban való bályait és a csatolandó
részvételének támogatá- igazolásokat, melléklesa. A Bursa Hungarica teket rendeletünk tartaltöbbszintű támogatá- mazza, mely honlapunsi rendszer, amelynek kon megtalálható.
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A kérelmeket 2011.
november 14. napjáig nyújthatjátok be a
Polgármesteri Hivatalhoz, a feladat felelőse
Zemencsik Tünde.
Kérem, a pályázatok
benyújtásával ne késlekedjetek, a szükséges
igazolásokat mielőbb
szerezzétek be, mert a
határidő után érkezett
vagy hiányos kérelmek
nem továbbíthatók.
Jó munkát és sikeres
pályázást kívánok!
Kalcsó Istvánné
polgármester
1. oldal

2. oldal
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Meghívó!
„Talán úgy kellene élnünk – hiszen ki tudja, meddig élhetünk? – hogy széppé tegyük a magunk, és lehetőleg a
mások életét is mindaddig, amíg ez lehetséges.”
Lőrinc L. László

Szeretettel meghívjuk Önt a kétegyházi gyermekek egészségének megőrzése érdekében 2011. október 15. napján, 18.00 órakor a Művelődési Ház nagytermében
- rendezendő jótékonysági bálunkra.
Zene: Szilágyi András „Bandika”.
A befolyt összeget a védőnői szolgálatnál még hiányzó – pl. légzésfigyelő – berendezések,
eszközök beszerzésére fordítjuk.
Érdeklődni lehet Kalcsó Ritánál, 06-30-861-0856.
Kérjük, tiszteljen meg minket és támogassa céljainkat!
Családi Egyesület vezetősége és tagsága

Látogatás Románia
Parlamentjében!
Nem mindennapi megtiszteltetésben volt része településünk
polgármesterének és a képviselő-testület tanácsnokának.
Kalcsó Istvánné és Árgyelán
György, Románia államtitkára,
Eugen Tomac személyre szóló
meghívására Bukarestbe látogatott.
A találkozó célja a külföldön élő románság helyzetének megvitatása, a
szükséges teendők áttekintése volt.
A találkozón a Felek tájékoztatták
egymást a témához kapcsolódó korábbi eseményekről, megegyeztek
azokban a kérdésekben, melyekben
együtt tudnak működni.
Kalcsó Istvánné a találkozó végén
szóban is megerősítette, hogy a település vezetőjeként meghívja Kétegyházára Traian Basescu-t, Románia Államelnökét. Eugen Tomac
ígéretet tett a kedves meghívás
továbbítására, majd a látogatóktól
elköszöntek, delegációnk hazautazott.
2. oldal

„Itt van az ősz, itt van újra!”
Kedves kétegyházi Lakosok!
Lassan beköszönt az ősz, lehullnak a levelek, borongós reggelekre ébredünk. A reggeli köd, kisebb fagy egyik napról a másikra levéltakaróval
borítja be járdáinkat, a csapadék vékony jégréteget von a felületre, a fák
álomba szenderülnek.
Kérem, járuljanak hozzá településünk közterületeinek szépségéhez,
rendezettségéhez a fák szakszerű gallyazásával, a járdák tisztántartásával, jégtelenítésével, felszórásával.
Dolgozzunk együtt, gondolkodjunk együtt kényelmünkért, polgártársaink jobb közérzetéért, környezetünk megóvásáért.
Kalcsó Istvánné
polgármester
Kiadja: Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala. Szerkesztés, grafika,
nyomdai előkészítés: Rakusz János. Email: ujsag@ketegyhaza.hu
Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

