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Jó egészséget, békés és megelégedett további
hosszú éveket kívánunk.
Kalcsó Istvánné
polgármester

Hetek, hónapok, évek száguldanak
egymás után, összekapaszkodva repülnek, valamiféle láthatatlan szélbe
fogódzva, amelynek egy ember élete
fuvallat csupán.
Nem értjük!
Régen, nem szaladtak így az évek –
mondjuk, pedig tudjuk, hogy bizony
nem volt ez másképp akkor sem. Azt
mondják, nem az élet hossza a lényeges, hanem a tartalma. Ha hátratekintünk, egy távolba vesző fonalat
látunk, amely édesanyánknál indult
el és valahová a jövőbe vezet. Kis fonalak keresztezik, másokéi, akiket szerettünk, akikkel találkoztunk, akikkel
jót tettünk, vagy azokéi, akiket megbántottunk.
Néha meg kell állnunk, elcsendesednünk és bele kell néznünk lelkünkbe,
vajon tettünk-e jót, szerettünk-e eleget, nevettünk-e sokat vagy csak úgy
éltünk a világban?

tudtuk, hogyan. Nagy levegőt vettünk és nekiláttunk, igyekeztünk tenni! Tenni jót, tenni eleget. Sikerült-e?
Nem tudom, de ha hátratekintek, egy
fonalat látok, ami 2006-ban indult és
valahová a messzeségbe tart. Éveket
látok még magunk előtt, világos célokat, dolgokat, amelyeket meg kell
tenni, sérelmeket, amelyeket el kell
simítani, de látok egy települést is,
Kétegyházát, amelyért érdemes dolgozni, fáradni, éjszakákat átvirrasztani.
2014. nem lesz könnyű év, talán nehezebb, mint a tavalyi. Amit elkezdtünk, folytatjuk, kis lépésekkel, de jó
irányban haladunk, önökkel, Önökért,
településünkért.
Kedves kétegyházi Lakosok!

Munkával és eredményekkel teli, boldog, elégedett évet kívánok Önöknek, kívánom, hogy valósuljanak
Tettünk-e jót, tettünk-e eleget?
meg álmaik és közös álmaink, legyenek boldogok gyermekeik, unokáik,
Amikor sok-sok évvel ezelőtt néhá- szüleik, szeretteik körében.
nyan változásokat akartunk, tudtuk,
Kalcsó Istvánné
mit akarunk, tudtuk miért, de nem
polgármester

Év eleji hírek
Az év eleji indulás forgatagában sikerült egy pillanatra megállítani Kalcsó Istvánnét, településünk polgármesterét. Célokról, történésekről kérdeztük.
Polgármester Asszony! Még el
sem kezdődött az év, a Gyulai
Munkaügyi Központ vezetői meglátogatták településünket. Ellenőrzés volt vagy valami más ügyben jártak nálunk?

zöldségféléket fogunk termeszteni, ezeket az étkeztetéshez fogjuk
hasznosítani, értékesíteni, a befolyó
bevételt a közmunkaprogramba forgatjuk vissza.
Mekkora összegekről van szó?

Valóban találkoztunk a vezetőkkel. Felvázoltuk a 2014. évre vonatkozó elképzeléseinket és sok
mindenben sikerült megegyezni.
Két nagy gondolat köré csoportosítottuk a közmunkaprogramot:
„Növénytermesztés” és „Téli értékteremtés”.
„Kétegyházi Jó Gazda karbantartó
csoport”-nak neveztük el azokat a
munkatársakat, akik intézményeink,
épületeink karbantartását, felújítását
végzik majd a „jó gazda” gondosságával.
„Nyissunk a világra” a neve az asztalosipari üzemünknek, dolgozói nyílászárókat készítenek a 2013. évben
beszerzett és üzembe állított nagy
értékű és tudású asztalosipari géppel.
„Magunkra szabva” néven szabó, varró nők, lányok fognak tevékenykedni, munkaköpenyeket, függönyöket,
törülközőket, ágyneműket készítve,
az elhasznált munkaruhákat javítva
és a lakosok számára kisebb varrodai, átalakítási munkálat végezve.
Végül, de semmiképpen sem utolsóként „Édenkert”-tet szeretnénk
teremteni azon a 35 hektár földterületen, amelyet hosszú tárgyalások eredményeképpen szereztünk
meg az önkormányzat számára.
Burgonyát, sütőtököt, csemegekukoricát, borsót, zöldbabot és egyéb
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Közel 200 millió forint a teljes projektösszeg, ez nagyjából 177 fő foglalkoztatását és a kapcsolódó költségeket fedezi majd.
Ez elképesztő szám! Amennyire
emlékszem, ez nagy ígéret volt a
választási ciklus elején. Úgy tűnik, sikerült teljesíteni.
Igen! Az egyik legfontosabb célkitűzés volt a lakosság foglalkoztatási
helyzetének javítása. Nehezen, de
tudomásul kellett vennünk, hogy a
közeljövőben nem épül jelentősebb
üzem a környéken, a gyulai húsfeldolgozás leállt, a környező települések, sőt egész Békés megye hasonló
gondokkal küzd.
Minden lehetséges forrást és kapcsolatot igénybe vettünk! Az elmúlt
években sikerült tervezhető programokat szervezni, azaz nem egy-két
hónapra, hanem egy-egy évre tudtunk szerződést kötni. Ez már alapja
lehet egy családtervezésnek, kisebb
és megfontolt hitelfelvételnek, lényegében komoly munkaviszonynak tekinthető.

tagadás, vagy a szerszámok megrongálása. Mi a helyzet most?
Nos, igen! Az elmúlt évben több
száz dolgozót foglalkoztattunk,
több munkaterületen, a település
különböző részein. Vezetőik maguk
is munkanélküliek voltak, irányítói
tapasztalat nélkül. A dolgozók sok
esetben nem érezték magukéinak a
munkát, nem látszott az eredményre való törekvés, nem vigyáztak a
szerszámokra. Úgy látom, hogy ez
lassan megváltozik, a hosszabb idejű
foglalkoztatás, a közösségi szellem,
az egymásra figyelés eredményt
hoz. Sokat javult a munkamorál, a jól
teljesítő csoportok kiszorítják maguk
közül azokat, akik nem akarnak részt
venni a közös munkában. Végül szigorúbb, de arányos munkáltatói intézkedéseket is alkalmazunk azokkal
szemben, akik szándékosan megszegik a rájuk vonatkozó előírásokat,
vagy nem teljesítik az utasításokat.
Néhány nappal ezelőtt tárgyalta
a képviselő-testület a 2014. évi
költségvetés első olvasatát. Mit
jelent ez az „első olvasat” és milyen eredmény született?

A költségvetés összeállítása egy
koncepció elfogadásával indul, ahol
elveket fogalmaz meg a testület. Ennek alapján készül egy olyan anyag,
amely a főbb tervszámokat tartalmazza, de már az ország költségvetési törvénye szerint. Ezt hívjuk első
Korábban több problémát ta- olvasatnak. Februárban a képviselőpasztalhattunk a közfoglal- testület részleteiben tárgyalja a költkoztatás területén. Előfordult ségvetést, itt már konkrét számok
fegyelmezetlenség, munkameg- szerepelnek, beszerzésekhez, fel-

újításokhoz, dolgozókhoz, pályázatokhoz rendeljük hozzá a szükséges
forrásokat.

utolérik magukat és megszűnnek a
nyomasztó terhek, felszólítások.
Sajnos azokkal szemben, akik nem
voltak hajlandók együttműködni a
Milyen lesz a 2014. évi költségvetés? Hivatallal, el kellett indítani a végrehajtási eljárást, ami jelentős többRöviden: Nehéz! Kissé hosszabban: letköltségekkel jár az ügyfél/adós
Nagyon nehéz!
részére.
Ahhoz, hogy fenntartsuk intézményeinket, jusson a település fejlesz- Született egy rendelet ebben a
tésére, a foglalkoztatásra, utakra, tárgyban. Mi ennek a lényege?
járdákra, minden forintot gondosan
kell megtervezni. 2013. évben segít- A képviselő-testület úgy döntött,
séget kaptunk az államtól, sikerrel hogy azoknak, akik önként befipályáztunk kiegészítő támogatásra, zették tartozásaikat, hozzájárultak
erre most is számítunk. Úgy vélem, a levonáshoz, elengedi az összes
nem kell félnünk, de óvatosnak kell kamatot és egyéb költséget, amely
lennünk. Az év során folyamatosan egyébként terhelné őket. Ez pl. egy
egyeztetünk a képviselő-testület- 160.000.- Ft-os belvízkölcsönnél a 10
tel, a bizottságokkal, napról-napra, éves késedelmi kamatot, azaz nagyhétről-hétre áttekintjük a számlákat, jából 100.000.- Ft kedvezményt
figyeljük kiadásaink, bevételeink ala- jelent. Úgy vélem, ez egy nagyon
kulását.
fontos lépés a tartozások rendezése irányába. A képviselő-testületnek
Sikerül-e minden kintlévőséget soha nem volt célja az adósok ellebeszedni?
hetetlenítése, mindenkor arra törekedett, hogy segítséget nyújtson a
A Hivatal folytatja a megkezdett rászorult családoknak, szükség esemunkát, a jegyző és munkatársai tén átmeneti segéllyel enyhítette a
eljárnak a nemfizetőkkel szemben. terheket.
A közfoglalkoztatásból szerzett vi- A rendelet szerint a tartozásukat
szonylag rendszeres bevétel sok önként rendező adósoknak egy kécsaládnak segített rendezni korábbi relmet kell benyújtaniuk, amelyet
tartozását, így – ha lassan is, de – személyesen fogok a testület elé

terjeszteni és minden segítséget
megadok, hogy a kamat és az egyéb
költségek elengedésre kerüljenek.
Változtak az ebtartásra vonatkozó szabályok is. Mi indokolta a
módosítást?
A településen – sajnos – sokan kihasználták a jelenlegi szabályozás
hiányosságait és kisebb kutyafalkát
tartottak az ingatlanukon, ráadásul
szabálytalan és egészségtelen körülmények között.
Reggelente ezek a kutyusok „elkísérték” gazdájukat a munkába menet
és elképesztő zűrzavart okoztak a
járdákon, utakon.
Tudomásunk szerint lassan lejár
a Művelődési Ház igazgatójának
5 éves vezetői megbízása. Lesz új
pályázat kiírva?
Természetesen. A képviselő-testület
a januári ülésen elfogadta a pályázati kiírást és megbízta a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére. Várhatóan márciusban fogunk
dönteni az állásról és május 1-től lehet majd betölteni.
Köszönjük, hogy szakított ránk
időt!
(J.)

Dolgozók a közösségért!
Ez az év úgy érkezett,
mint egy szánkó, amely
elé tévedésből csikókat
fogtak be, szikrázó patákkal, fújtatva, meleget,
szinte tavaszi zsongást
hordozva hátukon. Aztán - mintha csak egy
bölcs testvér mondta
volna – „Hóó! Még nem
jött el a ti időtök!” – vis�szafordultak és átadták

helyüket a bágyadt téli
napsugaraknak, a zúzmarának engedve, hogy
idősebb bátyjuk tehesse
a dolgát.
Ő pedig tette! Fehérbe
burkolta fáinkat, útjainkat, árkainkat megfestve
munkatársaink leheletét,
pirosra csípve arcukat,
csillogó könnycseppeket varázsolva szemeik-

re.
Tette a dolgát, ahogyan
tették mindazok, akik
a 2014. évet dolgosan
kezdték, tisztítva, szépítve közterületeinket, tanítva dolgozóinkat, szerelve gépeinket, szántva
földjeinket vagy éppen
más, értékteremtő munkát végezve.
Dolgozók Ők, a közösség

érdekében
tevékenykedve, sokszor méltatlanul alacsony bérért, sokszor méltatlan kritikával
illetve – másszor persze
alapot adva a kritikának
-, de mindenkor jókedvűen és tevékenyen,
szorgosan munkálkodva.
Jó munkát kívánunk Nekik!
(J.)

Gondolatok az oktatásról
Lassan két év telt már el, amióta Kétegyháza Testülete a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának – hosszas vitát, majd előkészítést követően – átadta a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát. A kezdeti bizonytalanságokról, lépésekről,
problémákról, megoldásokról kérdeztük Kalcsó Istvánné polgármestert.
Sok vita előzte meg a
döntést. Beigazolódtak
a várakozások vagy inkább a félelmek?

mindig megegyezésre is
jutunk.
Sajnos az intézmény
igazgatója több esetben
szembe ment a megkötött
Ezt a kérdést mindenki ki- szerződéssel, veszélyeztetcsit másképpen értékeli.
ve ezzel a közös munkát.
Az iskola vezetése és a Nem fizette ki részünkre
szülők kérésére úgy dön- az intézmény számláit, entöttünk, hogy nem az gedély nélkül végzett az
államnak, hanem a Ma- önkormányzat épületén
gyarországi
Románok munkálatokat és – többOrszágos Önkormányza- szöri kérésünk ellenére –
tának adjuk át intézmé- nem vett részt diákjaival a
nyünket. Tekintettel arra, település nagyrendezvéhogy a nemzetiségi okta- nyein. Ez utóbbi különötási intézmények jóval ma- sen szomorú, hiszen semgasabb állami támogatást milyen személyes ellentét
kapnak, mint a magyar nem indokolhatja a gyeriskolák, úgy véltük, ezt a mekek elzárását pl. a közös
lehetőséget nem szabad karácsonyi ünnepléstől.
kihagynunk.
A fenntartó országos ro- Milyen számlákat nem
mán önkormányzattal kö- fizetett ki az intézménytött szerződésben minden vezető? Jogosak voltak
lényeges pontot rögzítet- ezek?
tünk, együttműködésünk
jól indult és ma is felhőt- Az országos román önlennek mondható, bár kormányzattal abban álaz utóbbi időben voltak lapodtunk meg – és ez a
problémák az iskola veze- megkötött szerződésben
tésével.
is benne van -, hogy az önkormányzati ebédlő haszNem a fenntartóval? Hi- nálatáért hozzájárulást kell
szen vele kötöttek meg- fizetni. Az intézményvezeállapodást.
tő a 2013. évre vonatkozóan a kiállított számlákat
Nem, nem! Kreszta Trajan nem egyenlítette ki, bár
elnök úrral minden kér- ismeretes volt előtte, hogy
dést megvitatunk, amely az ebédlőt önállóan nem
a közös célt szolgálja és tudjuk működtetni. Eljá-
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rása azért is érthetetlen,
mivel a magasabb állami
támogatás – többek között – éppen az ilyen költségeket fedezi.
A másik iskolának is fizetnie kellett?
Nem, ugyanis az állami
fenntartásba kerülő intézményeknél vonatkozó
törvény úgy rendelkezik,
hogy a fenntartás költségei eloszlanak az állam és
a települési önkormányzat
között.
A békesség és a megoldás
érdekében, az elmúlt ülésen egyébként személyesen indítványoztam, hogy
a képviselő-testület ne
kezdeményezzen eljárást
az intézménnyel szemben,
hanem egyezzen meg.
Minden erőmmel azon
vagyok, hogy megmaradjon az az egység, amely
korábban is jellemezte a
települést, nem tudom
elfogadni, hogy egyetlen
ember hibás álláspontja
kettészakítsa Kétegyháza
gyermekeit.

sokat végzett az épületen.
Ezekhez az országos román önkormányzattal
kötött megállapodás 5)
pontja szerint előzetes
és írásbeli hozzájárulás
szükséges. A költségeket az intézményvezető
le kívánja vonni az ebédlő
használatáért fizetendő
hozzájárulás összegéből.
Mivel a megkötött szerződés szerint minket terhelnek a felújítások, beruházások, a karbantartások
pedig az országos román
önkormányzatot, így nem
tekinthetünk el az elszámolástól. Annál is inkább,
mivel a beruházások egy
része építési engedély köteles lehet, a keletkezett
értéket pedig le kell könyvelnünk, ehhez pedig a
nevünkre kiállított számlák szükségesek.
Ennek megfelelően a képviselő-testület – levelében
– 8 napot adott az intézményvezetőnek, hogy elszámoljon a munkálatokkal, és a számlákkal. Ezeket
műszaki szakemberrel ellenőriztetjük és amennyiben a beruházás indokolt
volt, természetesen levonjuk a kiállított számlák nettó összegéből.

Mi volt a probléma az
önkormányzat tulajdonát képező épülettel?
Az intézmény vezetője – Hogyan tovább?
állítása szerint - beruházá-

Mint már említettem, az
országos önkormányzattal
kitűnő a kapcsolatom, így
a napokban felkerestem
Kreszta Trajan elnök urat.
Egyetértésben és két szerződő félhez méltó hangulatban beszélgettünk, a
település jegyzőjét is bevonva.
Felvázoltam, hogy a gyermekek és a szülők érdekeit
kell szem előtt tartanunk,
és tájékoztattam a testület
álláspontjáról.
Az elnök Úr elmondta,
hogy az ebédlő bérleti
díjával kapcsolatos kérdéseket közösen kell megoldanunk és sajnálatosnak
tartja, hogy az intézményvezető nem tartotta be
a megállapodásban foglaltakat, engedély nélkül
végzett
munkálatokat,
majd hozzátette, hogy
Battonyán – ahol alpolgármesteri tisztséget tölt be
-, ilyen nem fordulhatott
volna elő.
Ez mindenképpen azt jelenti számunkra, hogy a
szülők és gyermekek érdeke mindenekelőtt való és
szerződő felekként együtt
kell működnünk a megállapodásunk betartatásában.
Megállapodásra
törekszünk, de ez így nem
mehet tovább! A megállapodásban foglaltak betartását kértem, hogy a
jövőben ilyen helyzet ne
alakulhasson ki.
A költségek csökkentése
érdekében 2014. január 1.
napjától a főzés helyben
történik, így az ebédlő
működtetéséhez nem kell
hozzájárulást fizetni. Dön-

tésünk eredményeképpen
mind a magyar, mind a román iskola egyaránt jobb
helyzetbe került. Bízom
benne, hogy így nem alakul ki közöttünk többé vitás helyzet.

Néhány napja Önnél járt
Románia magyarországi főkonzulja. Szó esett
az intézményi problémákról?
Florin Vasiloni Románia
Gyulai Főkonzulátusának
vezetője bemutatkozó látogatásra érkezett Kétegyházára. Nagyon jó hangulatban beszélgettünk,
Románia Kormánya nevében biztosított segítőkészségéről, határon átnyúló
projektjeink támogatásáról.
Konzul Urat – kérésére –
részletesen tájékoztattam
a településen élő románság helyzetéről, a kialakult
jó kapcsolatokról és természetesen az oktatással
kapcsolatos történésekről.
Átadtam részére a megkötött megállapodásokat
és a képviselő-testület levelét, amely az országos
román önkormányzatnak
íródott és az intézményvezetővel kapcsolatos problémák megoldását célozta.
Konzul Úr áttekintette az
iratokat, elismerte a megállapodás alaposságát és
ígéretet tett arra, hogy
segítséget nyújt a helyzet
megoldásában. Örömmel
vette tudomásul, hogy az
országos önkormányzattal
a felvetődött problémák
megoldására törekszünk.

A képviselő-testület elmúlt ősszel egy új óvodát nyitott, Napsugár
Óvoda néven. Nem tartanak a két intézmény
rivalizálásától?

Nos, igen! Az elmúlt
évtizedekben
megtapasztalhattuk, hogy a
szolgáltatók versenye
nekünk,
lakosoknak
valahogy mindig jövedelmező lesz, hiszen
A román iskola és óvoda magasabb szolgáltatási
átadásával sok szülő kife- színvonalat kell nyújtajezte aggályait a képvise- niuk számunkra.
lő-testület felé. Észrevételeiket írásos formában, A bölcsőde működését
aláírásokkal
támogatva hogyan befolyásolja a
nyújtották be a képvise- gyermeklétszám alakulő-testületnek,
melyet lása?
–
településvezetőként
– tudomásul vettem és Lényegében semmilyen
döntéshozatalra terjesz- változás nincs. A bölcsőtettem elő a soron követ- dét változatlan formákező ülésre.
ban és szervezeti kereÁlláspontom szerint a tele- tek között működtetjük.
pülés lakosainak joguk van Nem fog megszűnni!! Az
ahhoz, hogy megválas�- óvódákban nem engedészák, milyen szolgáltatást lyezzük mini csoportok
szeretnének kapni, termé- indítását. Ha évtizedeken
szetesen a meglévő jogi és keresztül megtartotta a tepénzügyi keretek között. lepülés a bölcsődét, akkor
Az új óvoda megnyitása most, hogy ilyen gyönyöés működtetése nem igé- rűen fel lett újítva, tovább
nyel jelentős többletfor- kell működnie. Ez most
rást Kétegyháza lakosaitól, már pályázati kötelem is!
az állami normatíva fedezi A testülettel egyetemben
a kiadásokat, így a képvi- úgy vélem, nagyon fontos,
selő-testület a szülők és a hogy a még nem óvodás
lakosság kérését ellensza- korú gyermekeket képvazat nélkül támogatta. Az zett gondozók felügyeljék.
intézmény megnyitásával Másrészt egészen más jela szülőknek lehetőségük legű gondoskodás szükvan dönteni, hogy ma- séges egy bölcsődésnek,
gyar vagy román oktatá- nekünk pedig az a célunk,
si, nevelési intézménybe hogy mindkét életkori
íratják gyermekeiket, sőt csoportot a lehető legmaélvezhetik a két intézmény gasabb szinten láthassunk
békés versengését is, hi- el.
szen annak egyetlen célja van, magasabb szintű Tehát tovább működnek
szolgáltatást biztosítani a az intézmények?
gyermekek részére. Ezen
pedig mi, kétegyházi szü- Természetesen!
lők, nagyszülők csak nyer- Köszönjük a válaszokat!
hetünk.
(J.)

Pályára pályázunk?
Jó néhány hónappal ezelőtt sok száz aláírást tartalmazó kérés érkezett a képviselő-testülethez.
Kétegyháza lakosai elégelték meg, hogy a település pénzéből, megszámlálhatatlan önkéntes
munkaórával épített és szépített Kastély Park és Sportpálya elérhetetlenné vált számunkra.
Kalcsó Istvánné polgármester Asszony gondolkodás nélkül fogadta el a lakosság felkérését és
már az első ülésen előterjesztést nyújtott be a testülethez.
Ekkora lakossági összefogás talán még sohasem valósult meg nálunk, a kéréssel egyetértenek a
vezetők, a képviselő-testület tagjai és mégis...! Sok-sok hónap eltelt és a Park, valamint a Sportpálya egyre távolabb került tőlünk. Okokért és válaszokért Kétegyháza polgármesteréhez fordultunk.
Mi történt?
Köztudott, hogy az elmúlt évtizedekben Kétegyháza vezetése kisebb-nagyobb területeket adott át
vagyonkezelésre a Szakiskolának,
szolgálati lakások, sportpálya, sportcsarnok vagy éppen ebédlő építésére. A területeket a lakosság és az
iskola együtt, békességben használta, az együttműködés maradéktalan
volt.
A rendszerváltást követően elérkezett a „Zárt kapuk” időszaka, amikoris
az Iskola – közbiztonsági okokra hivatkozva megszüntette a parkba
való szabad bejutás lehetőségét.
Korábban ez a terület egy igazi közösségi tér volt, melytől mára megfosztattunk.
Az érzelmi kérdés mellett felmerültek praktikus problémák is. A sportpályát és a kiszolgáló létesítményeket építgetni, szépítgetni kell, de
erre az iskola nem hajlandó, az önkormányzat pedig nem építhet és
pályázhat, hiszen nem tulajdonos.
A beruházásokhoz a Szakiskola vezetése korábban megadta hozzájárulását, azonban a jelenlegi vezetés
ezt visszavonta, engedélyt adni nem
hajlandó, mindenféle együttműködéstől elzárkózik. A leromlás elindult és lassan visszafordíthatatlanná
válik. Többször kértük, hogy segíthessünk, javasoltuk megállapodás
megkötését, de mivel ettől elzárkóznak, nincs lehetőségünk dolgozókat
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odairányítani vagy munkát végezni, között. Éppen a megóvás érdekészerződés nélkül ez teljesen szabály- ben helyezte a testület a parkot hetalan lenne.
lyi védelem alá.
A parkban bodzabokrok burjánzaMilyen lépéseket tettek eddig?
nak, a piknikezésre használt pázsit
Írásban és személyesen is megke- már csak nyomokban lelhető fel,
restük az illetékes minisztériumot, a fiatal fákon borostyán élősködik,
de mivel a Szakiskola vezetői Lend- megrövidítve ezzel élettartamukat.
vai Sándor és Negye Ildikó olyan Szemetelés, eldobált zacskók, kiürült
nyilatkozatot tettek, mely szerint a dobozok „színesítik” az összképet, az
létesítményekre feltétlenül szüksé- egész park segítségért, a jó gazdáért
gük van és ebben a település lako- kiált.
sai akadályoznák Őket, kérésünket A sportpálya gondozását részben mi
elutasították.
magunk végeztük, sajnos a Szakiskola nem volt partner ebben sem. A
Mivel indokolták a vezetők ezt a kézilabda pályának már csak a helye
nyilatkozatot?
van meg, a futópálya természetes
Állításuk szerint a területre szüksé- gaz-akadályokkal tarkított, várva vagük van az oktatáshoz.
lamiféle új sportág megjelenésére.
Eddig nem volt rá szükségük?
Kétegyháza lakosaként ilyennel nem
találkoztam, valószínűleg az a 880
aláíró sem, aki a már említett levelet
fogalmazta. A pályát és az öltözőt a
sportegyesület, valamint alkalmanként az önkormányzat használta. Az
iskola részéről még igényt sem tapasztaltunk erre vonatkozóan.

Nyilván a Szakiskolának nincs
forrása a rend fenntartására.
Nyilván! Bár ebben az esetben végképp érthetetlen, hogy miért nem
fogadják el a feléjük nyújtott segítő
kezet. Nem elvenni akarunk! Gondozni, védeni, óvni akarunk! Vannak
rá dolgozóink, szereztünk rá forrást,
nyertünk rá pályázatot! Használni
szeretnénk a parkot és a pályát! Úgy
Nos, ha nem is használja a Szak- és arra, amire való. Sétálni, játszani,
iskola a területet, legalább rend- gyönyörködni, pihenni, elbújni a viben tartják. Azért ez is fontos!
lág szeme elől, sportolni, mozogni!
Ha így lenne, egy kicsit mi magunk A mi parkunk és erre való!
is nyugodtabbak lennénk. A valóság
azonban az, hogy az őspark „gon- Mi lehet az oka, hogy a két vezető
dozása” során motorfűrész hangja ennyire elzárkózik a lakosság johallatszik a több száz éves tölgyfák gos kérése elől?

Számomra is érthetetlen, különös tekintettel arra,
hogy egyikőjük ráadásul településünk polgára,
kétegyházi lakos. A Sportegyesület több mint nyolc
millió forintot nyert az öltözők felújítására, azzal,
hogy az önerőt az önkormányzat biztosítja. Ehhez
háromoldalú megállapodás szükséges, e nélkül szabályosan nem költhetünk más intézményére.
Szomorú, hogy ennyire nem értik szándékainkat és
ennyire szembe helyezkednek Kétegyháza lakosaival.
Azt csak remélni tudom, hogy sem az intézmény
vezetői, sem mások nem kívánják politikai célokra
felhasználni a Kastélyparkot és a Sportpályát, mivel
ez nem lehet személyes ügy, ez az egész település
lakosságát érintő kérdés, melyet felelősen kell megoldani.
Az iskola 200 tanulójának állítólagos sportolása áll
szemben 4000 kétegyházi lakos érdekével és kérésével, így – úgy vélem – a képviselő-testület álláspontja nem lehet kérdéses.
Mindenesetre a képviselő-testület egy emberként
áll mögöttem és minden ismeretséget, barátságot,
lehetőséget ki fogok, ki fogunk használni annak
érdekében, hogy visszaszerezzük azt, ami a miénk,
Kétegyháza lakosaié.
Milyen eszközök vannak?
Legutóbb újabb levélben fordultam a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárához, de személyes találkozókat kezdeményezek az ország vezetőivel, így
nem fogjuk megadni magunkat.
Hallani lehet egy másik sportpálya-tervről is. Mi
ebben az igazság?
A képviselő-testület megvizsgáltatta egy új sportpálya kialakításának lehetőségét is. Több pályázati forrás áll rendelkezésre, amelyet maga az önkormányzat vagy a Sportegyesület szerezhet meg. Egy ilyen
létesítmény megépítése nem olcsó mulatság. Mivel
a tervezés még a kezdeti stádiumban van, részleteket nem szeretnék mondani, de a következő lapszámban szívesen nyilatkozom erről is.
Egy bizonyos! A Kastélyparkra vonatkozó igényünket ez a tervezett építkezés nem érinti. Nem fogunk
lemondani a parkról, ha azonban a Szakiskola ragaszkodik az általa már most sem használt és gondozott sportpályához és nem tudjuk akaratunkat
kikényszeríteni, a pályázatok segítségével építünk
magunknak egy új pályát. Öltözőkkel, futópályával,
olyan méretekben, amelyek hivatalos mérkőzések
megtartását is lehetővé teszik majd.
Nem lesz könnyű, de nem fogjuk feladni!
Köszönjük az őszinte szavakat és sok sikert kívánunk! (J.)

Sporthíreink

A Kétegyházi Taekwondoo Szakosztály versenyzői
11 fővel vettek részt a január 25-én, Tiszafüreden rendezett Tiszató Kupán és Black Dragon Minikupán.
A versenyzők 6 arany, 6 ezüst és 1 bronzérmet hoztak el, a torna legeredményesebb csapataként zárva a
versenyt.
Eredmények:
Felnőtt:

Csobán Péter
Micura Róbert
Igricz János

85 kg küzdelem
I. hely
85 kg küzdelem
II. hely
Ifjúsági:
65 kg küzdelem
I. hely
formagyakorlat III. hely
		
Faragó Róbert
50 kg küzdelem
I. hely
		
Beleznai Gergő 50 kg küzdelem
II. hely
		
Mezei Dávid
45 kg küzdelem
II. hely
Serdülő: Liszkai Viktória 50 kg küzdelem
II. hely
formagyakorlat II. hely
		
Putnoki Renáta 45 kg küzdelem
I. hely
Gyermek: Tripon Patrick
45 kg küzdelem
I. hely
Nagy Király Ronald 25 kg küzdelem
I. hely
		
		
Krutek Bence
30 kg küzdelem
II. hely

Külön dicséretet érdemel Nagy Király Ronald, 3 győzelemmel, aki nála 1 fejjel magasabb ellenfeleivel
szemben aratott diadalt, illetve Csobán Péter, aki szintén nagy csatában lett bajnok a tőle kissé idegen versenyszabályok ellenére
Gratulálunk a versenyzőknek és edzőjüknek, Nagy
Lászlónak.
Nagy „menetre” készül egy másik csapat is Kétegyházán. A Budapesti Sportiroda szervezésében kerül
megrendezésre a „Balaton Szupermaraton” és a
„Maratonfüred” elnevezésű futóverseny. Előbbihez
négy egymást követő napon kell, összesen közel 200
kilométert teljesíteni, utóbbihoz „csak” a maratoni,
azaz a 42,195 km-es távot.
Öt vállalkozó kedvű sportember készül a megmérettetésre, mely 2014. március 20-23. között lesz a magyar tenger partján.
„Aki egy ilyen versenyen elindul, az már bajnok,
aki be is fejezi, az hős!” (J.)

Téli napsütés a Napsugár Óvodában
Decemberben, az adventi készülődés keretében ünnepi ruhába öltözött a Napsugár Óvoda. A
vidám arany, az elegáns ezüst, a csillogó piros, a bágyadt fehér mellett a szivárvány színei simították ki az ősztől szomorúra fakult falak ráncait.
Decemberben, az adventi készülődés keretében
ünnepi ruhába öltözött a
Napsugár Óvoda. A vidám
arany, az elegáns ezüst, a
csillogó piros, a bágyadt
fehér mellett a szivárvány
színei simították ki az ősztől szomorúra fakult falak
ráncait.
Mikulást várt! A Mikulást, aki csomagjai alatt
meggörnyedve
lépett
be ajtónkon, fáradtan,
de mégis valamiféle örök
pajkossággal nézett körbe a teremben, tekintete
megállt egy-egy tágranyílt
szempáron, belekacsintott
és elmosolyodott.
Olyanok voltunk, mint egy
óriási család, mézeskalác�-
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csal, karácsonyfa díszítéssel, műsorral, de nem hiányoztak az ajándékok sem,
amelyeket a kicsinyek készítettek szüleiknek.
Vásár is volt!
Óvó nénik, dajka nénik kínálták portékáikat és boldogan seperték be a „fizetséget”.
És hát mi volt a fa alatt?!
Játékok, kisruhák a Budapest Banktól, Határ
Melinda és Hajnalka kezdeményezésére, gurulós,
zörgős, szétszedős, összerakós „egyebek” a Német
nemzetiségi Önkormányzattól, Balogné Krisztától
és egy magát megnevezni
nem kívánó ismeretlen
adományozótól.
Napszálltával
elköszön-

tünk a Mikulástól, de pár
nap múlva – Vantara
Gyula polgármester Úr
meghívására - mi magunk mentünk vendégségbe, Békéscsabára, a
Karácsonyi Vásárba. A
„fuvart” Kalcsó Istvánné
polgármester Asszonytól
és a Wittmann családtól kaptuk. Megérkezvén
vonatoztunk,
kiskocsiban „bolondkocsiztunk”,
óráskeréken bámultuk a
lenti világot, végül kürtős kaláccsal csillapítottuk
gyomrunk korgását.
Az év végén együtt ünnepeltünk a többi gyerekkel
a Mindenki Karácsonyán.
Januárban játék kuckót
nyitottunk, újra gyermekké váltunk! Mától minden

hónapban megnyitjuk a
kuckót, „Váljunk újra gyermekké!” néven. Hívjuk,
várjuk barátainkat, leendő óvodásainkat, szülőket
akik szeretettel és jó szívvel nyitják ki ajtónkat.
Első „kuckónkat” a Magyar
Kultúra Napjának szántuk,
az óvó és dajka nénik a
„Rest macskáról” regéltek
nekünk.
Kilépve a mesevilágból
játszottunk, sorversenyen
mértük össze erőnket és
tudásunkat, majd átadtuk
a teret a szülőknek, és csemetéiknek, hadd fedezzék
fel szabadon és kedvük
szerint kis világunkat.
Rubás Jánosné
óvodavezető

Sikeres pályázat
A 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához
2013-ban
nyújtandó támogatás jogcímén, amelyet Mikro- és
kisvállalkozások
részére
hirdettek meg, cégünk,
a Kétegyházán működő
és Kétegyházáért elkötelezetten tenni akaró
KultúrÉlet Kft. sikeresen
elnyert 292 500 Ft. vissza

nem térítendő uniós támogatást.
Célunk, hogy térségünkből, így Kétegyházáról az
elvándorlási arány lecsökkenjen, egyre több fiatal
szeressen és akarjon Kétegyházán élni, próbáljon
Kétegyházán boldogulni.
Ezt elősegítendő számos
új termékkel, szolgáltatással, programmal kívánunk
megjelenni, és ezzel alternatívát teremteni a lakos-

ság számára a környező
vagy esetleg távolabbi városokkal szemben.
Marketing szempontból
ezt egy weboldalon keresztül kívánjuk megvalósítani, segítségével az általunk kínált új termékek,
szolgáltatások, programok
híre jóval nagyobb körben,
jóval gyorsabban terjed el,
biztosítva ezzel a lakosság és a külső érdeklődők
megfelelő tájékoztatását.

Folytatjuk, amit elkezdtünk!
Folytatódik a HURO/1101/023/1.3.3. azonosítószámú, SocKet című, Kétegyháza Nagyközség szennyvízhálózatának
bővítése. A „III. ütem” tárgyú projekt keretében 2014. február
4. napján megtörtént a munkaterület átadása. A megbeszélésen, amelyen a kivitelező mellett a műszaki ellenőr
és a közművek képviselői is jelen voltak, a mai nappal megnyitották az építési naplót, és amint az időjárás engedi, várhatóan március elején, megkezdődik a munka. A kivitelező képviselője elmondta, hogy havonta 1,5 km szakasz
kiépítését tervezik, hogy teljesíteni tudják a szerződésben
foglalt határidőt, 2014. szeptember 29-t.
A beruházás előrehaladásáról, az utcák ütemezéséről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot. Kérjük, kövessék
figyelemmel a projekt honlapját is, amely az alábbi linken
érhető el:
Kétegyháza.HU / Pályázatok / Kétegyháza Nagyközség Szennyvízhálózatának bővítése, III. ütem.
Kérdés és észrevétel esetén keressék a hivatal munkatársait,
Wittmann Attilát és Nagy Évát.
(Ezen újságcikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.)

Két ország, egy cél, közös siker!
Două ţări, un scop, succes comun!

Az oldal látogatottságának köszönhetően pedig
várható új vállalkozások
beindulása, valamint, a
környékbeli vállalkozások
lehetőséget látnak partneri vagy hirdetői viszony
kialakítására.
Gulyás Edit, Csonka Ottó
www.kulturelet.hu
KultúrÉlet Kft.
Kétegyháza,
Széchenyi utca 46.
(Fizetett hirdetés.)

Sorompók mögött
Születésem óta itt
élek az Újfaluban és
szinte hozzászoktam,
hogy itt sosem történik semmi. Innen
nem csak bejutni nehéz, de eddig a fejlődés sem tudott átjutni a sorompón.
Most azonban végre
megmozdult valami!
Először elkezdték kijavítani az utakon a kátyúkat, játszóteret építettek
a gyerekeinknek, szedték a szemetet a közterületen és pár hete a
kerékpárút aszfaltozása
is felújításra került.
Nagy meglepetésemre,
ismét visszatért az élet
az óvodába is. Igaz, már
nem a gyerekek, hanem
szüleik hangjától zsong

az épület, ugyanis a közmunkaprogram egyik
telephelyévé lett átalakítva az épület.
Ahogy az idősekkel,
szomszédokkal,
barátokkal beszélgetek,
mindenki elégedetten
mondja: „Végre az Újfalu is fejlődik!”. Ha pedig
majd a felüljáró is megépül, akkor talán az a
sorompó is eltűnik végre, ami mára már csak
jelképesen választja el a
két településrészt egymástól, hiszen semmi
sem állhat fejlődésünk
útjába.
Köszönjük Polgármester
Asszony, köszönjük, Marika néni!
ifj. Tripon György
a „sorompó” mögül

Választás 2014
A 2014. évi választások
előkészületeiről
kérdeztük Tóthné Lelóczki
Andreát, a Helyi Választási Iroda általános helyettesét.
Milyen aktuális tennivalók jelentkeznek a választással kapcsolatban?
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április
6. napjára tűzte ki az országgyűlési választásokat.
Az adminisztrációt a Választási Iroda bonyolítja le.
Vezetője a jegyző, az általános helyettesi teendőket
– megbízása alapján - én
látom el.

Néhány héttel ezelőtt informatikai főpróba volt,
aholis teszteltük a választási ügyviteli rendszert.
Jelenleg a kérelmek feldolgozását
végezzük,
amelyet a választópolgárok nyújthatnak be, nemzetiségi névjegyzékbe vétel, mozgóurna igénylés
vagy más ügyekben.
Fontos tudni, hogy a kérelmeket postán vagy
személyesen, illetve levél
útján lehet bejuttatni a
jegyzőhöz. Természetesen
e mellett rendelkezésre áll
az elektronikus benyújtás
lehetősége is, ügyfélportálon vagy e-mail-en.
Az a választópolgár aki

szeretné hogy az országgyűlési választásra kiterjedő hatállyal nemzetiségi
választópolgárként szerepeljen, a választás megelőző 16. napig, azaz 2014.
március 21. napjáig nyújthatja be kérelmét.
Fontos még, hogy aki a
nemzetiségi országos
választási listára kíván szavazni, a magyar
országgyűlési listára,
azaz a pártokra és szervezetekre nem szavazhat.

da honlapján, a www.
valasztas.hu weboldalon. Itt folyamatosan frissülnek a hírek, de ha bármilyen kérdés merülne fel,
közvetlenül lehet hívni a
jegyzőt vagy az Irodát, sőt
a település weboldalán is
elindítottunk egy cikket a
szükséges tudnivalókról.
Van-e változás a szavazóhelyiségek elhelyezkedésében?

Nincs, minden szavazóhelyiség a korábbi években
Hol találunk információt megszokott helyen lesz
a tudnivalókról?
berendezve.
Köszönjük az
A Nemzeti Választási Iroinformációkat! (J.)

A községházán jártunk
Két ügyfél között sikerült
néhány szót váltanunk
Abrudán Andreával, az
igazgatási csoport vezetőjével.

kötelez minket. Mindenkit
értesítünk erről, bekérjük az igazolásokat,majd
ezek ismeretében dönt a
jegyző a továbbfolyósításról vagy éppen az ellátás
Milyen feladatokkal kez- megszüntetéséről.
dődött az újév?
Február 28. napjával beKiosztottuk a szociális fejeződik egy nagy köztűzifát a rászorultaknak, munkaprogram. Milyen
átlagosan 2 mázsát kaptak tudnivalók vannak ezzel
a családok, közel 300-an. kapcsolatban?
Akik nem tudták megoldani a szállítást, azoknak Minden
munkavállaló
segítettünk, de ez általá- kézhez kapja a munkaviban nem okozott problé- szonyt megszüntető iramát.
tokat. Amennyiben március 1. napjától továbbra
Jelenleg a rendszeres se- is foglalkoztatva lesz, az
gélye felülvizsgálatát vé- új munkaszerződését kell
gezzük, erre jogszabály benyújtania hozzánk. Aki

viszont egy átmeneti időre munka nélkül marad,
ott az álláskeresési segély
megállapításáról szóló határozatot kérjük.
Fontos, hogy amennyiben
ezeket az iratokat valaki
nem hozza be, 3 évre kizárhatja magát a szociális
ellátásból.
Azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik nem tudják
elkészíteni
adóbevallásukat, segítséget fogunk
nyújtani, ennek feltételeiről, helyéről és időpontjáról a későbbiekben adunk
tájékoztatást.

nek?
A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő szülők számára
nagyon fontos, hogy figyeljék az ellátásra való
jogosultság
lejáratának
időpontját, mivel az iskolai
étkeztetésnél gondot fog
okozni, ha már megszűnt
az ellátás és az iskola – jogosan – követelni fogja a
térítési díjat.
A lejárat előtt már három
hónappal be lehet nyújtani a továbbfolyósításra
vonatkozó kérelmet.
Köszönjük az
információkat.

Mit kell tudniuk a szülők-
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