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Mi a titka egy igazi, 
kétegyházi Pogácsának?
Feküdj le korán és kelj 
fel még pirkadat előtt! 
Gyűjtsd magad köré a böl-
cseket, kérd tanácsukat, 
fogadd meg azt!

Keress támogatót, szerezz 
támogatást, gazdálkodj taka-
rékosan! Válassz segítőket, 
mutass irányt, adj mértéket 
és normát, kérj számon!
Végy egy gyönyörű fő teret, 

díszítsd fel, szépítsd meg, ül-
tess virágokat, öntözd gon-
dosan, teremts hűvös oázi-
sokat, állíts kicsiny sátrakat.
Gondoskodj mulatságról, 
illő zenéről és táncról, adj 
mindenkinek abból, amire 
vágyik, szerezz örömet, fa-
kassz mosolyt, okozz csilin-
gelő gyermekkacagást.

Ha minden kész, teríts asz-
talt, hívj vendéget, s ha jól 
laktak, bocsásd el Őket ál-

dással és békességgel!

Kedves kétegyházi 
Lakosok!

Eltelt egy újabb év, elröpült, 
kinek gyorsan, kinek lassab-
ban, kinek „éppenhogy”. 
Körülöttünk tombol a nyár, 
érik a szilva, nektárral, mus-
kotályos illattal telnek meg 
a gondosan óvott szőlősze-
mek, mi pedig asztalt terí-
tünk Önöknek.

Még néhány nap és újra meg-
nyitjuk a Pogácsafesztivált, 
immár a hetediket a sorban. 
Jöjjenek, várjuk Önöket, 
kedves családjaikat, messzi-
ről vagy éppen csak a szom-
szédból jött vendégeiket.
Fogadják programunkat 
olyan szeretettel, amilyennel 
összeállítottuk és megszer-
veztük Önöknek!

Kalcsó Istvánné
polgármester

Előszó helyett
avagy gondolatok egy Pogácsa-receptről

Hiába a jó ötletek a gazdag program, a jó hangulat, ha ép-
pen a legfontosabb hozzávaló hiányzik a Pogácsából.
A PÉNZ!
Nos, „Ahol a szükség, ott a segítség!” tartja a mondás. Hi-
vatalunk munkatársai sikeres pályázatot készítettek elő és 
nyújtottak be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához rendelt pályázati forrásokra.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyúj-
tott anyagra kedvező döntés született, az Európai Unió és 
a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás 
összege: 

1 999 384.- Ft
A támogatás a nettó összköltség 100 %-a.

Utóirat helyett

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa 
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Az óvodában jártunk
Látogatást tettünk az ön-
kormányzati Óvodában. 
Nagy sürgést-forgást ta-
láltunk, de egy kis beszél-
getésre sikerült időt sza-
kítani Rubás Jánosnéval, 
az immár hivatalosan is 
munkába állt óvodaveze-
tővel.

Kedves vezető Asszony! 
Kérem, osszon meg ve-
lünk néhány információt 
eddigi szakmai munkájá-
ról.

Születésem óta Kétegyházán 
élek, gyermekkorom, tanul-
mányaim, családom, minden 
ehhez a településhez köt. 30 
év telt el az óta, hogy eldön-
töttem, gyermekekkel szeret-
nék foglalkozni. Dolgoztam 
óvodapedagógusként, de 
szakmai, vezetői tapasztala-
tot szereztem tagintézmény-
vezetőként is.

Mi motiválta abban, hogy 
egy új óvoda elindítását 
elvállalja, feladja a biztos 
állását és elfogadjon egy 
ekkora kihívást?

Elsősorban az elmúlt év-
ben bekövetkezett változá-
sok, hiszen településünkön 
csak nemzetiségi óvoda van, 
amely az országos román 
önkormányzathoz tartozik.
Az óvodás korú gyerme-
kek szülei igényelték, hogy 
önkormányzati óvoda is 
működjön, így a képviselő-
testület döntést hozott és el-
indította az Úttörő utca 37. 
szám alatti – korábbi óvoda 
épület – felújítását.

Ez az új óvoda számtalan 
lehetőséget rejt magában. 
Új elképzeléseket, új mód-
szereket lehet megvalósítani, 
újfajta együttműködést lehet 
kialakítani a szülőkkel, olyan 
légkört és nevelési hangula-
tot lehet teremteni, amelyet a 
szülői indítványt aláíró csalá-
dok képviselői méltán elvár-
hatnak tőlünk.

Hogyan alakulnak a fel-
újítási munkák? Készen 
lesznek-e időben?

Úgy hiszem, készen leszünk. 
Kalcsó Istvánné polgár-
mester minden elképzelhe-
tő segítséget és támogatást 
megad számunkra, átvezény-
li a dolgozókat hozzánk, 
személyesen felügyeli a be-
szerzéseket, elhárít minden 
akadályt.

A belső tér teljesen átalakul, 
majdnem minden nyílászá-
rót kicserélnek, a festés és 
a függönyök fogják majd a 
végső arculatot meghatároz-
ni. Minden terem, kiszolgá-
lóhelyiség a kor és a szülők 

elvárásainak, követelményei-
nek megfelelően lesz beren-
dezve, felszerelve.

Az óvodánkba iratkozó gye-
rekeket az egyes foglalkozá-
sokhoz szükséges, megfelelő 
fejlesztő eszközök, új játé-
kok, életkoruknak megfelelő 
berendezési tárgyak várják.

Egy új óvodához nagyon sok 
felszerelés szükséges. Sike-
rült-e ezeket beszerezni?
Egy miniszteri rendelet sza-
bályozza a kötelező felszere-
lések körét, mi pedig igyek-
szünk ennek megfelelni. 
A bútorok és eszközök be-
szerzésére nagyon sok tá-
mogató jelentkezett így sze-
rencsére nem volt gond a 
vásárlásnál, a legjobb minő-
ségű és ideális mennyiségű 
játékot, bútort tudtuk meg-
vásárolni.
A Márki Sándor Alapítvány 
jóvoltából felszereltük tor-
natermünket, nagyon biza-
kodó vagyok, hiszem, hogy 
semmilyen fennakadás nem 
lesz.

Egyébként nagyon örülök, 
hogy ez a kérdés is szóba 
került, így alkalmam van 
köszönetet mondani mind-
azoknak a cégeknek, ma-
gánszemélyeknek, akik vala-
milyen formában segítséget 
nyújtottak. 

Egy ilyen feladat elhiva-
tottságot is kíván. Ho-
gyan foglalná össze azt az 
irányelvet, amely mentén 
dolgozni fognak?

Az óvónői munkám során 
mindig fontosnak tartottam 
a gyermeki személyiség tisz-
teletben tartását, a gyerme-
kek érzelmi biztonságának 
megteremtését. 
Hiszek abban, hogy minden 
gyerek egyedi és megismé-
telhetetlen, nagyon fontos a 
kiegyensúlyozott, együttmű-
ködésre alkalmas innovatív 
légkör megteremtése.
Az óvodai élettel kapcsola-
tos elképzelésem egy nyu-
godt családias jó hangulatú 
légkör, ahol a szülőkkel szo-
rosan együttműködve, de 
egymást tiszteletben tartva 
végezzük a kicsinyek formá-
lását, szellemük, fizikumuk 
gyarapítását.

Tudom, sokan nem hit-
ték, hogy lesz elegendő 
gyermek az induláshoz. 
Hogyan állnak a beiratko-
zással?

Az óvodánkba jelentke-
zett gyermeklétszám elérte 
a maximális létszámot, sőt 
meg is haladta azt. Egyetlen 
gyermeket sem utasítunk el, 
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a szükséges fenntartói enge-
délyt a képviselő-testület ülé-
sén fogjuk majd kikérni.
A szülők részére 2013. au-
gusztus 26. napján, hétfőn 
17.00 órakor szülői értekez-
letet tartunk az óvodában, 
melyre azonban nem csak a 
beiratkozott gyermekek szü-
leit, hanem minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk.

Megosztana velünk és ol-
vasóinkkal néhány gondo-
latot a tervekről, elképze-
lésekről?

Az óvodai pedagógiai prog-
ramunk elnevezése „Mesé-
lő természet, beszélő kör-
nyezet”. Ebből adódóan 
kitűztük célul a „zöld óvo-
da” cím elnyerését, így az 
egész nevelési év során tevé-
kenységeink, programjaink 
mozgalmasak lesznek, sok 
érdekességgel és újdonsággal 
lepjük meg gyermekeinket. 
Tervezünk – többek között 
- óvodanyitó névadót, Mi-
hály-napi vásárt, rendszeres 
és igazi párbeszéden alapuló 
szülői fórumokat, úszásokta-
tást.
További elképzeléseinkről, 
programjainkról egyrészt a 
szülői értekezleten, másrészt 
folyamatosan tájékoztatjuk a 
szülőket és az érdeklődőket. 
Lesz egy saját honlapunk, 
amelyen az óvodai élet min-
den eseményét megtekinthe-
tik, tájékozódhatnak, infor-
mációt kérhetnek akár tőlem, 
akár munkatársaimtól.

Köszönjük, hogy időt sza-
kított ránk és sok sikert 
kívánunk!                      

(J.)

Tudja-e valaki, mekkora a 
távolság Révfülöp és Bala-
tonboglár között? Nos, 5,2 
km! Egy jó séta, vagy egy 
kisebb bemelegítés a fu-
tóknak! Na de úszva?

Árgyelán Krisztián, Csí-
kos Károly, Virók András, 
Ottlakán Dévald, Muntyán 
Krisztián, Óvári Péter és 
Ottlakán Odett már megta-
pasztalta, mit jelent kilomé-
tereken keresztül tempózni a 
Balaton habjai között. Részt 

vettek a 2013-as Balaton át-
úszáson és sikeresen teljesí-
tették a távot.

Gratulálunk 
teljesítményükhöz!

(J.)

Lubickoltunk!

Szolgáltatásaik
Nadrág alja szegés
Cipzár csere nadrágon, szoknyán
Cipzár csere kabáton
Függönyvarrás

Készen kapható termékeik
Díszpárna
Férfi-női kötény
Edényfogó kesztyű
Női táskák

Szolgáltatás magas fokon
A Szociális Foglalkoztató hívja, várja 
a szolgáltatásait igénybe venni kívánó 
kedves Lakosokat. Áraik alacsonyak, 
szolgáltatásuk színvonala magas, egye-
di megrendeléseket is vállalnak.

250.- Ft
250.- Ft
500.- Ft

100.- Ft/m

800.- Ft/db
500.- Ft/db
250.- Ft/db

700-1000.- Ft/db

Emellett igény szerint vállalják bármilyen ruházati 
vagy textil termék átalakításátMegtalálhatók az Úttörő utca 26. szám 

alatt, és a 250-288-as telefonon, hétfőtől 
csütörtökig 7.30-16.00 óra között, 

pénteken 7.30 és 13.00 között.
Keressék Őket bizalommal!

„Nunta Zamfirei” azaz 
Zámfira esküvője elneve-
zéssel 6 napos kulturális 
rendezvénysorozatot bo-
csátott útjára a dr. prof. 
Dorel Cosma által vezetett 
szervezőcsoport a románi-
ai Besztercén. 

Meghívásukra 12 nemzet 
táncosai mutatták be tudásu-
kat, suhantak a karcsú fehér-
orosz táncosok, dübörögtek 
az argentin csizmák, csattog-
tak a beduintáncot járó algír 
botok, csilingeltek a török 

csengők, elbűvöltek a me-
xikói, lengyel, horvát, olasz, 
román, izraeli művészek mű-
sorai. 
Mi is ott voltunk! A Kaláris 
Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény táncosai és 
tanárai méltó képviselői vol-
tak településünknek.
Véget nem érő taps jutal-
mazta a magyar lányokat, 
a színpad vastag deszkái 
fájdalmasan nyögtek a fiúk 
bőrcsizmáinak súlyos ütései 
alatt, a közönség felállva él-
jenezte táncosaink gálamű-

sorát.
Ott voltunk, helyt álltunk, 
megmutattuk! Köszönet 
mindenkinek, aki mellettünk 
állt, segített, tanácsot adott, 
vigyázott vagy „csak” gon-
dolt ránk! Köszönet Kétegy-
háza Önkormányzatának, 
Kalcsó Istvánné polgármes-
ter Asszonynak a támogatá-
sért, hiszen Ők teremtették 
meg a lehetőségét annak, 
hogy a jegyző vezetésével 5 
izgalmas napot tölthettünk 
el a romániai városban. 

(J.)

Kétegyházi sikerek Besztercén
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Multikulturális projektnap a 
Márki Sándor Általános Iskolában

2013. június 10-én tartot-
ta utolsó projektnapját a 
Márki Sándor Általános 
Iskola. Témája a multi-
kulturalizmus. Első osz-
tálytól kezdve a nyolcadik 
osztályig minden gyer-
mek részt vett a progra-
mokon.

Megyénkben sok nemzeti-
ség él, legtöbb az országban, 
ezért fontos a különböző 
kultúrák megismerése, meg-
ismertetése, hogy jobban 
megértsük egymást.

A programhoz csatlakoz-
tak a „Europe Direct” iroda 
munkatársai is, standjuknál 
különböző európai népek, 
környező országok hagyo-
mányos ételeinek, tradicio-
nális elkészítési módjaihoz 
kapcsolódó játékos felada-
tok megoldására és hasonló 
témájú kvíz kitöltésére volt 
lehetőségük a diákoknak.
A nap koncerttel indult, Bé-
kés megye nemzetiségeinek 
zenéit mutatta be a Téglás 
együttes három tagja. A be-
mutató végén táncra perdül-
tünk, egy nagy kört alkotva 
az udvaron ropta mindenki.

A nap további részében 
nemzetiségek meséit ismer-
ték meg a diákok: olvastak, 
feladatlapot töltöttek ki és 
illusztrációkat készítettek. 
Egy prezentáció segítségével 
a nemzetiségek ételeiről kap-
tak tájékoztatást, majd ehhez 

kapcsolódóan német nyelvű 
játékos feladatokat oldottak 
meg. A puzzle sem marad-
hatott ki: szétvágott festmé-
nyeket kellett „újraalkotni”, 
címet adni. A gyerekek mun-
káját pontoztuk, majd a nap 
végén eredményt hirdettünk. 
A jutalom a sok apró aján-
dékon kívül egy 120 szeletes 
csokoládétorta, amit jóízűen 
fogyasztott el mindenki.
A legnagyobb eredmény az 

volt, hogy tanulóink 90%-a 
ismerkedett megyénk nem-
zetiségeinek meséivel. Kü-
lönböző táncokat próbálha-
tott ki, tudja már, mit jelent a 
császármorzsa németül, illet-
ve azt is, hogyan kell készí-
teni. Rajzolt, olvasott, gon-
dolkodott, vagyis jól érezte 
magát ezen a napon. 

Fekete Gabriella

Nemzeti Összetartozás Napja a Márkiban
2013. június 4-én rendez-
tük meg a Nemzeti Ösz-
szetartozás Emléknapját 
a Márki Sándor Általános 
Iskolában a felső tagoza-
tos diákok számára. Ek-
kor emlékeztünk 1920. 
június 4-ére, amikor is a 
Párizs melletti Trianon 
kastélyban aláírták az I. 
világháborút lezáró békét 
a győztes államok és Ma-
gyarország képviselői.

A vetélkedő feladatai ehhez 
a gyászos eseményhez kap-
csolódtak: arcképeket rak-

tak össze a diákok, melyek 
alapján politikusokat kellett 
felismerni, akik fontos szere-
pet játszottak ebben az idő-
ben; villámkérdésre kellett 
válaszolniuk, amelyek arra 
vonatkoztak, hogy milyen 
hatása lett a békekötésnek 
a magyarság jövőjére, totót 
töltöttek ki, emlékművet ter-
veztek. A csapatok munkájá-
ban nemcsak diákok, hanem 
pedagógusok is szerepet 
kaptak, akik nagy lelkesedés-
sel vettek részt a feladatok 
megoldásában. A résztve-
vők munkáját emléklappal 

jutalmaztuk, végül közösen 
elénekeltük a nemzeti össze-

tartozás dalát.
Fekete Gabriella
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Zongoralecke 
zongoravizsga

Az egész évi kitartó munka és gyakorlás után bemutatták a 
„márkis” diákok, hogyan fejlődtek ez évben a zongoraórá-
kon, amelyet Aradi Zsolt tanár úr tartott. 

A találkozón a szülők, családtagok mellett barátok is részt 
vettek, gyönyörködve a fiatalok játékában.

Újra Családi nap a 
Márkiban

Hagyomány a Márki Sán-
dor Általános Iskolában, 
hogy június első szombat-
ján Családi napot szerve-
zünk a diákok és szüleik 
számára. Így történt ez 
2013. június 8-án is.

Reggel mindenki kíváncsian 
figyelte az időjárást, ked-
vez-e a szabadtéri progra-
moknak, vagy a tornaterem-
be kell összezsúfolódnunk.
Szép, verőfényes nap volt, 
egy felhő sem csúfította el 
az eget! Van, aki igen korán 
kelt, igazgató asszonyunk te-
lefonja hamar megszólalt, a 
légvárépítők jelentkeztek be, 
hogy ők már itt vannak, és 
kezdenék építeni a hatalmas 
csúszdát, mely magasabbra 
nőtt az iskola régi részének 
tetejénél is. Nem véletlen, 
hogy ez lett az egyik legnép-
szerűbb hely! De volt még 
bikalovaglás, ahol a „tapasz-
taltabb” fiúk is megmutat-
hatták, hogy mit „érnek”, 
mit bírnak, a gumiasztalon 
pedig különböző „kunszto-
kat” próbálhattak ki az ügye-

sebbek.
Kincskeresők, állatsimoga-
tók is lehettek a diákok, de 
aki csendesebb foglalkozásra 
vágyott, gyöngyöt fűzhetett, 
memóriajátékot játszhatott 
a hűs termekben. Volt, aki 
dalra fakadt karaoke segítsé-
gével.
Nagy sikert aratott a csa-
ládi vetélkedő, ahol apával 
vagy anyával indulhattak a 
„márkis” diákok a fődíjért. 
Ügyességi és szellemi fel-
adatokat oldottak meg: totó, 
dióverés, kirakó, kosárra do-
bás, stb. állomásokat kellett 
teljesíteni, a legjobb négy 
szülő-gyermek páros kapott 
jutalmat.
Ha mindezen közben valaki 
megéhezett a szülői munka-
közösség által készített hot-
dog várt mindenkit a sok 
apró ajándék mellett.
Szép idő, jó társaság, sok-
sok vidám arc, elégedett te-
kintett, kell ennél több egy 
Családi napon? Azt hiszem 
nem! Bárcsak a következő 
évi is így sikerülne!

Fekete Gabriella
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Pedagógust 
köszöntöttünk

Kalcsó Istvánné, telepü-
lésünk polgármestere és 
Csumpilla Csaba képvi-
selő tiszteletét tette Braun 
Miksáné, „Nusika” néni-
nél. 

A látogatás során virággal 
köszöntötték az idős, de 
még mindig vidám tanító 

nénit, jó egészséget és békés, 
áldással kísért nyugdíjas éve-
ket kívánva.

A köszöntést kissé beárnyé-
kolta az előző számunkban 
elrejtőzött névelírás, ame-
lyért ez úton is külön elné-
zést kérünk. 

(J.)

A kétegyházi románok 
lakodalmas szokásai

A VII. alkalommal meg-
rendezésre kerülő Po-
gácsafesztiválon, a helyi 
románság szokásait be-
mutató kiállítást ebben az 
évben is Zombai Károlyné 
Szarka Mária, a Román 
Nemzetiségi Általános Is-
kola és Óvoda nyugalma-
zott pedagógusa készíti 
el. 

Az előző évekhez hasonló-
an, a helyi szokásokra épül 
a kiállítás, ebben az évben, a 
kétegyházi lakodalmas szo-
kások feldolgozását mutat-
ja be. Ezzel kapcsolatosan 
megjelenik kiadványa, ké-
pekkel illusztrálva. A könyv 

kiadását részben önerőből 
finanszírozza, valamint tá-
mogatást nyújt Kétegyháza 
Nagyközség Önkormányza-
ta és a „Noi” Román Lap- és 
Könyvkiadó is.

Kalcsó Istvánné 
polgármester
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VII. PogácsafesztiválAzért 
vannak a jó 
barátok...

Ha baj van, melléd állnak, 
ha örülsz, veled örülnek, ha 
szükséget szenvedsz, hozzád 
sietnek. Köszönhetően tele-
pülésünk polgármesterének, 
Kalcsó Istvánnénak, Két-
egyházának sok barátja van. 
Az elmúlt években ápoltuk 
a kapcsolatokat, vigyáztuk 
barátainkat és megbékítettük 
korábbi bírálóinkat.
Segítségünkre sietnek, ha hív-
juk Őket, támogatást nyúj-
tanak, hozzájárulnak tele-
pülésünk életéhez, óvodánk 
felszereléséhez, sikereink 
eléréséhez vagy éppen legne-
vesebb rendezvényünk meg-
szervezéséhez.
Köszönet a VII. Pogácsafesz-
tivál támogatóinak!

Önzetlen segítséget 
nyújtott számunkra:

• Kétegyházi Sérült Fiatalok 
és Segítőik Egyesülete

• Családi Egyesület 
Kétegyháza

• BÓLEM Építőipari Kft.
• VTK Innosystem Kft.
• OTP Bank Nyrt. 
• Péter és Társa Bt.
• Szabó és Társa Bt .
• Békés-Manifest Kht. 
• KÖVITE-PLUSZ Kft. 
• Bora Kft.
• Daróczi László 

közbeszerzési szakértő
• Swietelsky Magyarország Kft.
• Krisán György vállalkozó
• Első Magyar Pékpont 

Rendszer Kft.
• Ottlakán István vállalkozó,
• Alföldvíz Zrt.      (J.)



2013. augusztus

A fesztivál ideje alatt az 
alábbi programokkal 

is várjuk a látogatókat:

• Helytörténeti és fotókiállítás, 
helyi alkotók tárlata, Kétegyházi 
Alkotótábor kiállítása

• Benevezett pogácsák kiállítása
• Pogácsakóstoló
• Kétegyházi Asszonyok Nucu 

Mama csapata által készített 
rătise kóstoló

• Ugrálóvár, arcfestés, íjászat, 
paint-ball

• Családi Piac, azaz helyi civil 
szervezetek, helyi kereskedők, 
őstermelők, nemzetiségek 
bemutatkozása

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata nevében sok szeretettel meghívom Önt, 

és kedves családját, barátait a
VII. Pogácsafesztiválra.

În numele autoguvernării din Comuna Chitighaz,
vă invităm cu multă stimă la al VII-lea Festival al pogăciţelor
care va avea loc la data de 17-18. august 2013. la Chitighaz.

Kalcsó Istvánné polgármester

ÉTEGYHÁZIK Lapok

Kiadja: 
Kétegyháza Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala
WEB: www.ketegyhaza.hu

E-MAIL: ujsag@ketegyhaza.hu 
Nyomdai előkészítés, grafika: Rakusz János

A fesztivál ideje alatt 
folyamatos hírek, 

információk a 
www.ketegyhaza.hu

honlapon és a 
FaceBook oldalon!

FESZTIVÁL
ONLINE

A sportversenyekre a 
helyszínen is lehet nevezni.
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