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Tavaszköszöntő
Amikor reggel felkelt és kilépett a 
ház elé, nem értette, mi történik. A 
tavaly szeptemberben gondosan 
elültetett nárciszok zöld palástba 
burkolóztak és, mint egy kacér bak-
fis, megvillantották élénksárga ru-
hácskájukat, ránevetve a világra.
Nem értette, mi történik! Tavaly 
ilyenkor még havat sepert, jeget 
tört és azon tűnődött, hogyan jut 
majd este haza, ha eltűnik a sápadt, 
későtéli nap a horizont mögött. 
Amint beleszagolt a levegőbe, is-
merős illatot érzett! Az újraéledő fű-
szálak, a félénken nyiladozó rügyek, 
a téli álomból ébredő dermedt föld 
semmivel össze nem téveszthető 
szagát hozta felé a lágy reggeli szél.

Tavasz lett!

Lágy, kissé még borongós Tavasz, a 
Nők tiszteletével, Március idusával, 
Húsvét várásával, virágillattal, a gaz-
dag gyümölcstermés ígéretével, 
napsütéssel, gyermekkacagással.
Néhány nap alatt megelevenedtek 
a játszóterek, az óvodá-
sok bukdácsolva 
vették újra bir-
tokba a tavaly 
hátrahagyott 
hintákat, má-
szókákat. 

A köztéri padok megadóan sóhaj-
tottak a hátukra ugró fiataloktól, 
tudták, hogy a következő télig nem 
pihenhetnek. Azt már csak remél-
ték, hogy ártó kezet sem reájuk, 
sem az árnyat adó fákra, virágokra 
nem emel senki.

Kedves kétegyházi 
Lakosok!

Megérkezett a tavasz, megszapo-
rodtak a tennivalók, új feladatok, új 
kihívások várnak ránk, de készen ál-
lunk, tehetségünk és szorgalmunk 
az Önöké, Kétegyházáé. Ha sikerrel 
járunk, örüljenek velünk, ha hibá-
zunk, jelezzenek, hogy kiküszöböl-
hessük a csorbát. Kérem, továbbra 
is segítsék munkánkat, álljanak mel-
lénk, mert együtt, egymás mellett 
bármit elérhetünk.

Kalcsó Istvánné
polgármester

Március 15.
Hősökre emlékeztünk. Hősök-
re, akik hittek valamiben, akik 
tenni akartak valamit, akik tettek 
valamit, valami nagyot, valami 
fontosat. Sokan tudjuk, mit kelle-
ne tennünk, sokan tudjuk, merre 
kellene mennünk, mégis megtor-
panunk az ajtó előtt. Felemeljük a 
kezünket, talán még a kilincset is 
megfogjuk, aztán erőtlenül hát-
ralépünk.
Voltak, akik másként döntöttek, 
beléptek az ajtón, maguk mö-
gött hagytak mindent, kényel-
met, szerelmet, családot, testvért, 
szülőt, barátot.
Harcoltak értünk, harcoltak csa-
ládjukért, szeretteikért! 
Ott voltak, 1848 márciusában, 
küzdöttek, kiáltottak majd fejet 
hajtottak, de összeszorított ök-
lükből azt a kis zászlódarabkát 
nem tudták kitépni.
Ezt a zászlódarabkát tűztük ki szí-
vünk fölé, ezekre a hősükre emlé-
keztünk 2014. március 15-én. (J.)
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Teljesítjük, amit ígértünk, 
folytatjuk, amit elkezdtünk

Polgármester Asszony! 
Sokat hallani a televízi-
óban arról, hogy javult a 
foglalkoztatási helyzet 
az országban. Mire szá-
mítsunk Kétegyházán?

Kis lépésekkel, de jó 
irányban haladunk!
A gyulai Munkaügyi Köz-
pont vezetőivel sikerült 
olyan megállapodást köt-
ni, amelynek keretében - 
2014. március első napjá-
tól - 177! kétegyházi család 
jut biztos jövedelemhez.
Összesen 200 millió forin-
tot fordítunk bérre, ennyit 
fogunk kifizetni az alatt 
az egy év alatt, amelyre 
munkaszerződést kötünk. 

Dolgozóink egyetlen na-
pot sem töltöttek munka-
nélküliként, egyik napról a 
másikra elhelyeztük Őket, 
lényegében folytatják, 
amit elkezdtek.
Május 1. napjától továb-
bi 83 dolgozó kezdi el a 
munkát, és azoknak, aki-
ket nem tudtunk azonnal 
alkalmazni, egy hónapra, 
átmeneti segítséget nyúj-
tunk egy külön foglalkoz-
tatás keretében.

A közterületeink példa-
értékűek, tiszták, rend-
ben vannak. Maradtak 
még feladatok?
Az elmúlt két évben átala-
kult a közfoglalkoztatás célja. 

Korábban olyan feladatokat 
láttunk el, amelyek – bár a 
közösséget szolgálták – lé-
nyegében a köztisztaságot 
és a közterület karbantartást 
célozták meg. Ma már az 
értékteremtés és a fenntart-
hatóság a fő szempont. Ál-
lami földeket igényelhetünk 
művelésre, könnyűipari te-
vékenységet tanítunk meg 
a jelentkezőknek, munkájuk 
gyümölcse pedig kézzel-
fogható, hiszen a termé-
nyek saját főzőkonyhánkba, 
termékeik pedig az árusító 
standokra kerülnek.

Korábban nem volt ilyen 
mérvű foglalkoztatás. Mi 
lehet az oka a sikereknek?

Mivel a forrásra pályázni 
kell, így elsősorban a jól 
kiírt pályázatok, amelyeket 
persze meg kell nyerni. Si-
került kiváló kapcsolatokat 
kialakítani. A Munkaügyi 
Központ vezetőivel heti 
rendszerességgel egyez-
tetünk, minden pályázat-
ról szinte elsőként értesü-
lünk.

Nos, reméljük, ez a fo-
lyamat nem áll meg és 
egyre nagyobb értéke-
ket sikerül Kétegyhá-
zán teremteni, ráadásul 
kétegyházi polgárok 
közreműködésével.
Köszönjük a válaszokat.

(J.)

Kalcsó Istvánné polgármestert kérdeztük Kétegyháza foglalkoztatási helyzetéről.
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Testületi hírek
Eredmény született a Tán-
csics Mihály Művelődési 
Ház és Könyvtár intéz-
ményvezetői álláshelyére 
kiírt pályázat ügyében. A 
testület a következő öt 
évre Árgyelán Erzsébet-
nek szavazott bizalmat.

Lekerült napirendről az 
a szerződéstervezet, me-
lyet a Szakiskola, a Sport-
egyesület és az Önkor-
mányzat kötött volna meg 
a Szakiskola területén lévő 
sportpálya használatára 
vonatkozóan. Az intéz-
mény vezetői elutasították 
az aláírást annak ellenére, 
hogy csak egy átmeneti 

időszakra szólt és a telepü-
lés lakosait szolgálta volna.
A képviselők tárgyalták a 
Polgármesteri Hivatal 
beszámolóját, melyben a 
jegyző a 2013. évi munkát 
értékelte. Az anyag átfogó 
képet nyújt a Hivatal mun-
kájáról, kiemelve azokat a 
területeket, ahol javítani 
szükséges. Ilyen terület-
ként értékelte a jegyző az 
iratkezelést, a régi doku-
mentumok archiválását, 
visszakereshetőségét, de 
jelentkeztek problémák 
a munkatársak leterhelt-
ségében is, amelyet a ko-
rábbi dolgozói létszám 
radikális csökkentése és 

a megmaradó feladatok 
nagy száma okozott.
A testület – mint fenntar-
tó – meghatározta a Nap-
sugár Óvoda beiratkozási 
időpontjait is, így az óvoda 
2013. április 23 és április 
30. között várja a kicsinye-
ket. 
A Kétegyházi Román Nem-
zetiségi Általános Iskola és 
Óvoda beiratkozásáról a 
Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 
döntött, 2014. április 23-
24-25. napjain, 8 és 17 óra 
között várják a szülőket és 
gyermekeiket.
Lakossági kérésre a kép-
viselő-testület megszer-

vezte az ingyenes vér- és 
vizeletvételt Kétegyházán, 
amelyen azokat a betege-
ket szolgálják ki, akiknek 
orvosuk beutalóval elren-
delte laboratóriumi vizs-
gálatát.
A szolgáltatás térítés-
mentes, képzett szak-
ember áll rendelkezésre 
minden szerdán az Orvo-
si Centrumban, reggel 
6.00 és 8.00 óra között.
Döntés született az 
Újfalusi tó kialakításának 
folytatásáról is, a képvise-
lő-testület egy újabb park-
területet alakít ki az ott 
élők örömére.    
(J.)

Március 25. napján tartotta soron következő ülését a képviselő-testület.



Legutóbbi számunkban 
az egész lakosságot fog-
lalkoztató kérdést boncol-
gattunk, a Kastélypark és a 
Sportlétesítmény ügyét. 
Szelezsán Zsolt képvise-
lőt kérdeztük az elért ered-
ményekről, problémákról.

Képviselő Úr! Tudomá-
sunk szerint felkeresték 
Dankó Bélát a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 
megyei elnökét a sport-
pálya ügyében. Miről 
tárgyaltak?

A hír igaz! Krisán György-
gyel, a Sportegyesület 
Elnökével felkerestük 
Dankó Béla képviselő 
Urat, aki régi ismerősünk, 
és azonnal rendelkezé-
sünkre állt, amikor idő-
pontot kértünk tőle. Elnök 
Úrral tájékoztattuk a több 
mint 800 lakossági aláírást 
tartalmazó kezdeménye-
zésről és kértük a közre-
működését. Képviselő Úr 
megígérte, hogy ameny-
nyiben a település testü-
lete döntést hoz egy új 
sportpálya kialakításáról, 
minden olyan segítséget 
megad, amely módjában 
áll.

Mit jelent ez ténylegesen?

Mivel a 2014. évi költség-
vetés a szigorú takarékos-
kodás jegyében készült 
el, Kétegyházának nem 
áll rendelkezésére meg-
felelő forrás erre a célra. 
Ennek megfelelően állami 
segítség szükséges, erre 

pályázatot kell benyújtani, 
az elbírálásnál pedig jelen-
tős súlyt képvisel a megyei 
sportszövetségek vezető-
inek ajánlása, véleménye, 
végső soron a támogatása. 
Ezt a segítséget ígérte meg 
Dankó Béla képviselő Úr.
Úgy vélem, amennyiben 
a Szakiskola továbbra is 
elzárkózik a lakossági ké-
rés teljesítésétől, állami, 
képviselői segítséggel 
sikerül Kétegyházának 
olyan sportlétesítményt 
teremteni, amely megfelel 
a sportolni, kikapcsolódni 
vágyók igényeinek. Biz-
tos vagyok benne, hogy 
sok munkát, közbenjárást, 
előkészítést igényel majd 
a megvalósítás, de nem 
rettenünk vissza a felada-
toktól, a következő évek-
ben is ezért fogunk dol-
gozni. Fontosnak tartom 
azonban, hogy a meg-
lévő sportpályáról sem 
szabad lemondanunk, 
hiszen ezt még elődeink 
építették, társadalmi mun-
kát vállaltak, sokat dolgoz-
tak azért, hogy Kétegyhá-
za gazdagodjon. Ebben a 
kérdésben minden tőlem 
telhetőt meg fogok tenni, 
minden rendelkezésemre 
álló forrást, ismeretséget ki 
fogok használni. 
Csumpilla Csaba képvi-
selő Urat munka közben 
állítottuk meg.

Képviselő Úr! Szerkesz-
tőségünkbe olyan hí-
rek jutottak el, hogy 
Szelezsán Zsolt képvise-
lő Úrral együtt egy nagy 

formátumú sportpro-
jekt megvalósításán fá-
radoznak. Miben tudják 
egymást és a települést 
segíteni?

Képviselőtársam a Megyei 
Labdarugó Szövetség el-
nökével egyeztetett, jó-
magam Vantara Gyula 
országgyűlési képvi-
selő és képviselő jelölt 
Úrral tárgyaltam. Kép-
viselő Úr folyamatosan 
figyelemmel kíséri a me-
gyei eseményeket, tud a 
kétegyházi problémákról 
is, amelyek a Szakiskolával 
folytatott párbeszéd meg-
akadása miatt erősödtek 
fel. Felvázoltam számára 
elképzeléseinket és kér-
tem a segítséget. Képvise-
lő Úr felvette a kapcsolatot 
a Vidékfejlesztési Miniszté-
riummal és magyarázatot 
kért, de emellett tájéko-
zódott egy új sportlétesít-
mény kialakítása ügyében 
is.

Miben várhatunk konk-
rét segítséget? 

Nos, egyrészt a miniszté-
riumokkal való kommu-
nikáció kialakításában és 
zökkenőmentessé téte-
lében, másrészt az elő-
készítendő pályázataink 
támogatásában, amelyek 
forrást biztosíthatnak az 
új kétegyházi sportlétesít-
mény kialakításához.

A sport mellett a má-
sik nagy szenvedélye a 
zene. Ha jól tudjuk, volt 

egy felajánlás és szüle-
tett egy elképzelés egy, 
a Táncsics Mihály Műve-
lődési Házban kialakí-
tandó zeneszobáról. Mi 
ennek a valóságtartal-
ma?
A sport mellett valóban 
szenvedélyem a zenélés, 
így tisztában vagyok az-
zal, hogy a gyakorlás nagy 
gondot okoz a zenét ta-
nulni vágyóknak. 
Aki hallgatta órákig egy-
egy akkord vagy egy-egy 
motívum ismételgetését 
egy nyári délutánon a 
szomszédban, talán tudja, 
miről is beszélek - mosolyog.
A megfelelő helyiséget a 
Művelődési Házban ke-
ressük, falait zajtompító 
anyaggal vonjuk be. Elké-
szültét követően a zenélni, 
gyakorolni kívánók rendel-
kezésére fog állni, termé-
szetesen az illő és elvárt 
gondosság mellett.

Akár kisebb zenekarok 
is igénybe vehetik majd?

Természetesen gondol-
tunk erre is, mindenesetre 
a gyakorlás ebben az eset-
ben sem zavarhatja az in-
tézményben folyó egyéb 
kulturális munkát vagy a 
könyvtárlátogatást. Úgy 
vélem, meg fogjuk találni 
azt a programszervezési 
módszert, amellyel min-
denkinek kedvére tehe-
tünk.

Mindkét képviselő Úrnak 
köszönjük az eddigi mun-
kát és a tájékoztatást. (J.)

Képviselőket kérdezünk
Többen hiányolták, hogy hírújságunkban a testületi döntések, települési eredmények mellett 
nem jelenik meg az egyes települési képviselők véleménye, álláspontja. A kritika jogos, nagyobb 
teret adunk a véleményeknek, ellenvéleményeknek, álláspontoknak.
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Pályára  pályázunk 2.
Kalcsó Istvánné polgármester Asszonyt kérdeztük a Kastélypark és a sportpálya ügyéről.

Polgármester Asszony, 
milyen fejlemények 
vannak a Kastélypark 
és a sportpálya ügyé-
ben?

Sajnos, minden erőfeszí-
tésünk ellenére nem si-
került eleget tennünk a 
880 kétegyházi lakos által 
aláírt kérelemben foglal-
taknak. A Minisztérium 
elutasító hozzáállása nem 
változott, nyilatkozataik 
szerint a létesítménye-
ket folyamatosan hasz-
nálják, karbantartják és a 
kétegyházi lakosok csak 
időlegesen és külön eljá-
rásrendben sétálhatnak a 
Kastélyparkban.
Polgármesterként ezt 
nem tudom elfogadni, így 
a testülethez fordultam 
állásfoglalásért. A képvi-
selők egyhangú döntést 
hoztak abban, hogy Két-
egyháza lakosságát nem 
lehet kizárni a sportolás-

ból, szabadidős tevékeny-
ségből, így elindultunk 
egy új irányba is.

Csumpilla Csaba és 
Szelezsán Zsolt képviselő 
társaim segítségével fel-
kerestük az országgyűlési 
képviselőnket és a Békés 
megyei Labdarugó Szö-
vetség elnökét egy új lé-
tesítmény kialakítása ér-
dekében. Benyújtottunk 
két pályázatot, összesen 
28 millió forint értékben, 
de további erőforrásokat 
tudunk átcsoportosítani 
a közfoglalkoztatásból is, 
amennyiben szükséges.

Ezzel lemondunk a Kas-
télyparkról?

Egyáltalán nem! Folya-
matosan dolgozunk a 
Kastélypark visszaszer-
zésén, de a sportpálya 
vonatkozásában csak át-
menti megoldásra törek-

szünk a Szakiskolával. A 
Sportegyesület vezetője 
jelezte, hogy talán kicsit 
változott a Szakiskola ve-
zetőségének álláspontja, 
így felkerestem a gazda-
sági igazgatót és az újabb 
egyeztetések elkezdőd-
tek.

Szeretném azonban ki-
hangsúlyozni, hogy 2013. 
szeptember 1. napjától 
egészen a mai napig nem 
volt és jelenleg sincs ha-
tályos megállapodásunk, 
így településünknek és a 
település lakosainak nincs 
semmilyen tartozása a 
Szakiskola felé, annak el-
lenére, hogy az utóbbi 
időben ilyen híresztelések 
keltek szárnyra.
Önkormányzatunk egyéb-
ként – nehéz anyagi hely-
zete ellenére – minden 
számlát időben kiegyen-
lít, tartozásunk nincs senki 
felé!

A sportpályára vonatko-
zóan azt gondolom, hogy 
lépnünk kell, ezt kérték tő-
lünk Kétegyháza lakosai.

Lesz erre forrása az ön-
kormányzatnak?

Mivel a Kastélypark gon-
dozására és a Szakisko-
lában lévő sportpálya 
karbantartására eddig is 
biztosítottunk forrást, il-
letve dolgozókat, ezeket a 
saját területünkre irányít-
juk át. Így többletköltség 
nem jelentkezik. Ameny-
nyiben mégis sikerrel jár-
nánk és visszakapnánk 
a Parkot, megtaláljuk a 
forrást a működtetésre, 
efelől semmi kétségem 
nincs. Bár már itt tarthat-
nánk!

Köszönjük a 
tájékoztatást!  

(J.)

Ígéretünkhöz híven fo-
lyamatos tájékoztatást 
nyújtunk a 2014. évi vá-
lasztásokkal kapcsolatos 
tudnivalókról.
Kétegyháza Nagyközség 
Képviselő-testülete meg-
választotta a szavazat-
számláló Bizottságok tag-
jait. Eskütételükre, illetve 
az alakuló ülésre március 
27. napján került sor. A 
választási körzetek és a 

szavazóhelyiségek nem 
változtak, a korábbiakhoz 
hasonlóan lettek kijelölve.
Fontos, hogy az a szavazó-
polgár, aki nem kapott ér-
tesítést a szavazás helyéről 
és idejéről, jelezze a Hiva-
talban és pótlólag adunk 
részére. Az értesítés hiá-
nya nem akadálya a sza-
vazásnak!
A szavazatszámláló bizott-
ság két dolgot ellenőriz: a 

személyazonosságát és a 
lakcímét. Ehhez személyi 
igazolvány VAGY útlevél 
VAGY jogosítvány, ÉS lak-
címkártya szükséges! Ha 
még régi füzetes személyi 
igazolványa van, és abban 
megtalálható a lakcím is, 
akkor az elég a szavazás-
hoz.
A fenti iratok nélkül a sza-
vazásban NEM lehet részt 
venni!

A település honlapján „Vá-
lasztási kérdezz-felelek!” 
néven közérdekű informá-
ciókat helyeztünk el, így 
könnyen áttekinthetők a 
tudnivalók.
Bármilyen kérdéssel for-
duljanak a Hivatal titkár-
ságán Tóthné Lelóczki 
Andreához vagy közvet-
lenül hozzám.

dr. Medgyaszai László
HVI vezető

Választás 2014 tavaszán
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Figyelmes olvasóink bizonyára ész-
revették, hogy az eddigi pályázatok-
hoz képest most lassabban halad-
tunk. Ennek fő oka, hogy a Vezető 
Partner – Socodor polgármestere 
- a főszerződés megkötését köve-
tően egyeztetést folytatott Kalcsó 
Istvánné polgármester Asszonnyal, 
arra vonatkozóan, hogy Socodor - 
saját költségvetéséből - átengedne 
egy jelentős – több mint 20 millió 
forintos! összeget Kétegyházának. 
Az érintett összeg a Socodor-i rész 
megépítéséhez nem szükséges, 
viszont Kétegyháza területrészén 
nagyobb, mintegy 5575 m hosszú-
ságú csatornahálózat épül meg. A 
pályázat megírásakor annak érdeké-
ben, hogy ne lépjük túl a nyújtható 
legmagasabb támogatási összeget, 
csökkenteni kellett a műszaki tartal-
mat, most azonban lehetőség nyílt a 
módosításra!

A két Fél kérését személyes találkozó 
keretében a VÁTI-val is leegyeztet-
tük, így elindult az átcsoportosításra 
vonatkozó főszerződés módosítása. 
Sajnos, ez az eljárás - a román part-
ner részéről felmerült egyéb akadá-
lyok miatt - elhúzódott, így csak az 
elmúlt hetekben érkeztünk el oda, 
hogy minden szükséges dokumen-
tumot beszolgáltattunk a közremű-
ködő szervezetnek, amely szüksé-
ges a kérelem jóváhagyásához.
A nyitott kérdések tisztázása és az 
eljárás felgyorsítása érdekében több 
alkalommal találkoztunk Partne-
rünkkel, ezeken részt vett Kalcsó 
Istvánné polgármester Asszony, il-
letve Árgyelán György tanácsnok 
Úr is.

2014. február 21. napján nagyobb 
egyeztetést szerveztünk, melyre 
meghívtuk a VÁTI képviselőit, akik 

minden tőlük telhetőt megtettek az 
akadályok elhárítása érdekében, így 
– végül – továbbléphettünk. 

A jóváhagyott és leegyeztetett 
átcsoportosítás nagyobb távlato-
kat nyitott településünk Lakosai 
számára. 
Lehetőség nyílt a projekt műszaki 
tartalmát kibővíteni, ennek kö-
vetkeztében a jelenlegi ütemben 
érintett Rákóczi utca II. és III. szaka-
szának rehabilitációja is megvalósul 
a projektből, ami elválaszthatatlan 
részét képezi a beruházásnak.
A tárgyalások sikerében és a VÁTI 
jóváhagyó döntésében bízva, az 
egyeztetésekkel párhuzamosan 
2013. november 1-jén a Rákócziné 
Tripon Emese által vezetett Pénz-
ügyi és Közbeszerzési Bizottság ki-
bocsátotta a kivitelező kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzési ajánlatté-
teli felhívást, elindította a közbeszer-
zési eljárást. A felhívásra egy értékel-
hető és műszakilag megalapozott 
ajánlat érkezett, az anyag minden 
jogszabályi, szakmai és műszaki elő-
írásnak és feltételnek megfelelt, így 
az eljárás eredményesen zárult. 

A Bizottság megvitatta a szakem-
berek véleményét, majd határoza-
tában eredményt hirdetett. Ennek 
megfelelően a kivitelezési munkákat 
a KÖVIÉP-OKTAÉDER Konzorcium 
fogja végezni, amelynek képviselői 
2013. december 13-án írták alá a 
megállapodást az Önkormányzatot 
képviselő Kalcsó Istvánné polgár-
mester Asszonnyal.

A munka ütemezéséről folyama-
tosan tájékoztatjuk tisztelt érintett 
Lakosokat szórólapok, a helyi kábel-
tévé segítségével, valamint a projekt 
honlapján keresztül. Kérjük, kísérjék 

figyelemmel ezeket a médiákat, kér-
déseikkel ne habozzanak felkeresni 
munkatársainkat, jelezzék észrevé-
teleiket, hogy segíthessünk és idő-
ben intézkedhessünk. A projekt fele-
lőseit a 250-122-es telefonszámon 
érhetik el, de személyes megbeszé-
léssel is állunk rendelkezésükre.
A projekt internetes oldalának tartal-
mát folyamatosan frissítjük és napra-
készen tartjuk. Ennek elérhetősége:

www.ketegyhaza.hu - Pályá-
zatok - Kétegyáza Nagyközség 
szennyvízhálózatának bővítése, 
III. ütem
A kivitelezés előreláthatólag 2014. 
szeptember végén fejeződik be, 
eddig a határidőig a vállalkozónak 
be kell fejezni a munkát és az Önkor-
mányzat részére átadni a területet. A 
munkavégzés menetét a KÖVITE-
PLUSZ Kft. műszaki ellenőre fogja 
nyomon kísérni és ellenőrizni.

Kedves kétegyházi Lakosok!

A kivitelezés során biztosan fel-
bolydul egy kissé a település eddig 
megszokott élete, de ez úton is kér-
jük a Tisztelt Lakosság türelmét a 
munkákhoz, nem sok időről van szó, 
hiszen mint már említettük, 2014 
őszén be is fejeződnek a munkála-
tok. A teljes projektet 2014. novem-
ber 3-án zárjuk, az elszámolások be-
nyújtásával. A kényelmetlenség a mi 
kényelmünket szolgálja, ingatlana-
ink értéke emelkedik, környezetünk 
tisztább lesz, földjeink, kertjeink 
meghálálják majd erőfeszítéseinket.

Kalcsó Istvánné
polgármester

Szennyvízberuházás
Jelentjük: haladunk!
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Szakmaiság, elhivatottság 
és összetartozás

A tanév kezdete óta sok-
féle szakkörön, fakultatív 
foglalkozáson igyekeztünk 
lehetőséget adni tanuló-
inknak, hogy érdeklődési 
körüknek megfelelően 
tehetségüket kibontakoz-
tathassák, hasznosan tölt-
hessék el a tanórán kívü-
li szabadidőt. Ezeken a 
foglalkozásokon sokat és 
nagy örömmel dolgoztak 
a kollégák és tanulók egy-
aránt.
Február vége óta „báli láz-
ban égett” a diákság és 
tantestület is. Az iskola 
szinte minden tagja kivet-
te részét az előkészületek-
ből vagy a lebonyolításból. 
Az este Nagy Gabriella 
igazgatónő köszöntőjével 
kezdődött, majd a Nap-
sugár Óvoda apróságai 
mutatták meg a tánc- és 
énektudásukat.
Jónás Mónika és Klemm 
Vanessza produkciója 

következett. A Vuk című 
mese betétdalát énekel-
ték el. Őket követte Csete 
Benjámin, aki elképzel-
te, milyen lenne, ha vég-
re felnőtt lenne. Az álom 
megjelenítésében Gábriel 
Gréta, Tóth Gergő, Nagy 
Napsugár és Kolompár 
Ninetta segített. 
Kis Henrietta szívet gyö-
nyörködtetően, művészi 
színvonalon énekelte el a 
Titanic című film betétda-
lát magyarul.
A 6. osztályos lányok és Do-
monkos Jonatán táncát 
követően Niedermayer 
György és Tóth Nándor 
adták elő Gárdonyi Géza 
Csak türelem című jelene-
tét, amelyben a tanár és az 
érthetetlen diák kapcsola-
tát jelenítették meg.
A következőkben a 8 éve 
működő Beszélő kezek 
csoport jelnyelven tolmá-
csolt két dalt a nézőknek. 

A táncos produkciók szá-
mát növelte a 4. 5. és 7. 
osztályosok country tánca, 
amely szinte „megrenget-
te” az egész művelődési 
házat. A következő mű-
sorszámban megint több 
osztály dolgozott együtt. 
A 3. osztályos énekesek 
kiegészülve az aerobi-
cos csoporttal a Hupikék 
törpikék Makaróni -  dalát 
adták elő.
Iskolánkban magas szin-
ten folyik a német nemze-
tiségi oktatás, amit most, a 
bálon egy táncon keresz-
tül mutattak meg a gyere-
kek.
A tanári kar is szívesen 
veszi ki részét a fellépé-
sekből. Munka után nagy 
lelkesedéssel tanultuk a 
dalokat, amelyeket tánccal 
színesítettünk. 
A Lipták Szabina által 
előadott Nógrádi Gábor: 
Hogyan neveljük a szom-

szédunkat? című humoros 
történet éppen illett a ta-
nári kar által előadott szín-
darabhoz. Karinthy Frigyes: 
A teknősbéka, avagy ki az 
őrült a csárdában című ko-
médiáját tekinthette meg 
a nézőközönség, amely 
egy elmegyógyintézet 
mindennapjait hivatott 
bemutatni.
A műsorokat követően 
kezdődött a tánc és a mu-
latság, amely egészen haj-
nalig tartott. 
Az este ékes bizonyítékát 
adta annak, milyen haté-
konyan tud együtt dol-
gozni egy igazán elhiva-
tott, összetartó tantestület 
és a kezük alatt felnövő 
gyermeksereg.
Mindez nem jöhetett vol-
na létre a szülők önzetlen 
segítsége nélkül.
   

Csáki Beáta
pedagógus

Eljött a tavasz, vele együtt pedig a Márki Sándor Általános Iskola Alapítványi bálja. A nemzeti ün-
nep napján összegyűlt az iskola apraja-nagyja, hogy megmutassa, milyen hatékonyan és sikere-
sen tud együtt dolgozni kicsi a naggyal, felnőtt a gyermekkel.

Intézmények hírei
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Kedves Vendégeink, 
Szülők, Kollégák és 

Tanulóink!

A Márki Sándor Általá-
nos Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány kuratóriumá-
nak nevében szeretnék 
köszönetet mondani min-
den kétegyházi és vidéki 
támogatónknak, aki pro-
dukciójával, jelenlétével, 
ajándéktárgy-felajánlással, 
pénzzel vagy a fellépéshez 
szükséges kellékek biztosí-
tásával hozzájárult rendez-

vényünk sikeréhez 2014. 
március 15-én.
Az est bevételét a kurató-
rium döntése értelmében 
tanulóink jutalmazására, 
és az arra érdemes, rászo-
ruló tanulók megsegítésé-
re fordítjuk.
Iskolánk alapítványi bálja 
immár 7 esztendős hagyo-
mány az intézményben, és 
arra vagyunk a legbüsz-
kébbek, hogy tanulóink 
és pedagógusaink műsor-
számai minden évben fer-
geteges sikert aratnak. Azt 

hiszem, ez mindent elárul 
a nevelőtestületről, vala-
mint a tanulók és pedagó-
gusok kapcsolatáról. 
Nagy büszkeséggel figye-
lem évről évre, ahogyan 
a pedagógusaink lelke-
sedése magával ragadja 
a tanulókat is, és az iskola 
minden tagja szinte ere-
jén felül igyekszik teljesí-
teni. Azt hiszem, az egész 
tantestület nevében kije-
lenthetem, hogy nagyon 
büszkék vagyunk a tanít-
ványainkra.

Ugyanakkor vezetőként, 
örömmel és büszkeséggel 
tölt el, hogy ennek a pe-
dagógus kollektívának az 
élén állhatok, hogy része-
se lehetek a mindennapja-
iknak, a sikereiknek.

Kedves Gyerekek! Ked-
ves Kollégák! Kedves Tá-
mogatóink!
Mindent köszönök!
   

Nagy Gabriella 
igazgató 

kuratóriumi elnök
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2014. április 16-án 9 órakor 
a Kétegyházi Román Nem-
zetiségi Általános Iskola és 
Óvoda román népismereti 
vetélkedőt szervez „Pilla-
natképek a magyarorszá-
gi románok kultúrájából” 
címmel.
A vetélkedőn magyaror-
szági román nemzetiségi 
iskolák tanulói mérik össze 
tudásukat.
A vetélkedőt az Emberi 
Erőforrások Támoga-
táskezelő támogatta 
350,000 Ft-tal.
„Nyelvi környezetben a 
Lesi tónál”

A Kétegyházi Román 
Nemzetiségi Általános Is-
kola és Óvoda fő célkitű-
zése volt mindig is, hogy 
újabb generációknak át-
adhassa mindazt, ami fon-
tos, értékes anyanyelvünk, 
identitásunk megőrzésé-
hez. A romániai táborban 
a gyerekek élő nyelvi kör-
nyezetben fejleszthetik 
tovább szókincsüket. Az 
interkulturális és a hagyo-
mányőrzés, mint pedagó-
giai cél összekapcsolásával 
a nemzetiségi hagyomá-
nyokról tanulnak, és a mai 
anyaországi mindennapok 

élővé válnak számukra. A 
táborban 28 tanuló vehet 
részt. 
A programot az Emberi 
Erőforrások Támoga-
táskezelő támogatta 
660,000.- Ft-tal.
Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Nemzeti-
ségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárság Nemzeti-
ségi Főosztálya támoga-
tásában 8,9 millió forint 
támogatást kapott in-
tézményünk a 2014-es 
évre. 
Ebből az összegből az 

óvoda teljes külső hom-
lokzata kerül felújításra, 
zárt kerítés épül az óvoda 
udvarán. Tovább folytató-
dik a nyílászárók cseréje 
(ajtók) az alsó tagozatban, 
új járdák, lépcsők, előtetők 
készülnek. A felső tagozat-
ban a fűtési rendszert kor-
szerűsítjük. Szintén ebből 
a támogatásból 2 db in-
teraktív táblát vásárolunk, 
így minden tanteremben 
lehetőségünk nyílik arra, 
hogy mindennapi mun-
kánkat a legmodernebb 
eszközökkel és módsze-
rekkel végezzük.

Román népismereti vetélkedő Kétegyházán 

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános 
Iskola és Óvoda mindennapjaiból…

Fenntartónk, a Magyaror-
szági Románok Országos 
Önkormányzata, az Új 
Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Prog-
ram támogatási rendsze-
réhez benyújtott „Test-
vériskolai kapcsolatok 
kialakítása Kétegyháza 
és Elek között” című 

TÁMOP-3.3.14.A -12/1-
2013-0010 azonosító 
számú pályázaton 17 
millió forint összegű tá-
mogatást nyert.  Ebben 
a pályázatban iskolánkból 
35 fő vehet részt.  25 fő 
jutalomképpen tantestü-
leti döntés alapján kapja 
a lehetőséget, 10 fő pedig 

HHH-s tanuló. Ezen pályá-
zat keretén belül tanulóink 
különféle programokon 
vehetnek részt (pl. szín-
házlátogatások, gyulai 
várlátogatás, közös kreatív 
programok, néptánc talál-
kozók, tehetséggondozás 
román nyelvből, 1 napos 
Tisza –tavi kirándulás.). 

A tanulók egyhetes tábor-
ban vehetnek részt Hajdú-
szoboszlón. A program ke-
retén belül Nyíregyházára, 
Debrecenbe és a Hortobá-
gyi Nemzeti Parkba is ellá-
togathatnak a részvevők, 
valamint strandolhatnak 
Európa legnagyobb für-
dőkomplexumában.

Nyertes pályázatok, támogatások a Román Iskola és Óvodában
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2014. február 28-án far-
sangi bálat rendeztünk 
intézményünk gyermekei, 
diákjai és szüleik számára 
a Művelődési Házban. A 
hagyományteremtő céllal 
megrendezett mulatsá-
gon változatos és szín-
vonalas műsorszámokkal 
búcsúztatták a telet ovi-
sok, iskolások és tanáraik. 
A műsort vidám jelmezes 

felvonulás követte. 
A fergeteges hangulat-
ról a Hevesi Happy Band 
gondoskodott, akik hajna-
lig biztosították a zenét a 
résztvevők számára.
A farsangi mulatságról 
készült video és fotók 
megtekinthetők isko-
lánk honlapján: www.
romansulioviketegyhaza.
hu

Karneváli hangulatban

Florin Vasiloni Románia Gyulai Fő-
konzulja látogatást tett intézmé-
nyünkben.

Decemberben családjával részt vett 
román nyelvű karácsonyi műsorun-
kon, ahol betekintést nyert az intéz-
ményben folyó munkáról. 
Február 4-én látogatást tett az isko-
lában és az óvodában, ahol meg-

beszélést folytatott Borbély Erika 
intézményvezetővel és Aracs Attila 
igazgatóhelyettessel. Elismeréssel 
szólt az intézményben folyó okta-
tó-nevelő munkáról, a román nyelv 
oktatásáról. 
Márciusban ismét ellátogatott Két-
egyházára. Minden osztályban né-
hány kedves szóval köszöntötte a 
gyermekeket, és arra ösztönözte 

őket, hogy tanulják a román nyelvet, 
őrizzék meg őseik szokásait, ápolják 
hagyományaikat.
Alsó tagozatos diákjainknak 79 ro-
mán tankönyvet adott át, amit ez-
úton is köszönünk.

Köszönjük a Konzul Úr támogatását, 
és bízunk a további sikeres együtt-
működésben.

Konzuli látogatás

Iskolánkban immár hagyománnyá vált, hogy az alsó tagozato-
sok  iskolanyitogató foglalkozásokat tartanak, ahol az óvodások 
megismerhetik a leendő elsős tanító néniket, és betekintést 
nyerhetnek a játékos, interaktív foglalkozásokba.
Március elején a szülők nyílt iskolanyitogató foglalkozáson ve-
hettek részt, március 20-án nyílt tanítási napot tartottunk a le-
endő első osztályos óvodások és szüleik számára. 

Iskolanyitogató és nyílt nap 

Óvodásaink és iskolás diákjaink is megemlé-
keztek az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harcról. 
Az óvodások 14-én kokárdákat és virágokat he-
lyeztek el az emlékműnél, a felső tagozatosok 
15-én irodalmi összeállítással színesítették a 
községi ünnepséget.

Így ünnepeltük március 15-t
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A 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének vég-
rehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás jogcím Mikro- és kisvállalkozások marketingjének 
támogatása intézkedés keretéből 2.353.000 Ft vissza nem térítendő uniós támogatást nyertem el.
Vállalkozásom 2010 óta működik a Hajdúvölgy – Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú 
Egyesület tervezési területén. Célom a pályázattal, hogy szélesebb körben ismertessem és népsze-
rűsítsem vállalkozásom szolgáltatásai (pályázatírás és pályázati tanácsadás, közbeszerzés, munka-, 
tűz- és balesetvédelmi szolgáltatás, könyvelés).

Wengerter András
ügyvezető

A Wengricum Kft. szolgáltatásának népszerűsítését célzó
marketing kiadványok készítése

A tavaszvárás jegyében töltöttek 
iskolánk tanulói március 7-én egy 
felejthetetlen napot a Szegedi Tu-
dományegyetem Román Tanszéke, 
Románia Szegedi Konzulátusi Hiva-
tala és a Kétegyházi Román Nemze-
tiségi Általános Iskola közös prog-
ramjának keretén belül Szegeden.
A program nyitásaként Dr. Bucin 
Mihaela, a SZTE Román Tanszéké-

nek vezetője a „Mărţişor”-hoz kap-
csolódó szokásokról tartott egy ér-
dekes bemutatót. Az előadás után 
iskolánk tanulói mărţisorokból kiállí-
tást rendeztek.
Ezután diákjaink megtekintették a 
SZTE Interaktív Természetismereti 
Tudástárát, majd a Magyar Rádió 
Szegedi Körzeti Stúdiójában diáklá-
nyaink román tavaszi versekből és 

dalokból stúdiófelvételeket készítet-
tek, melyek az „O voce românească” 
c. nemzetiségi adás tavaszi műsorá-
ban hangzottak el. Délután Románia 
Szegedi Konzultusi Hivatala „Tavaszi 
ünnepek” című programján vettünk 
részt, ahol Ioan Fodoreanu konzul úr 
fogadta iskolánk tanulóit.

Tavaszvárás Szegeden

Fizetett hirdetés 
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Rólunk, gyermekeinkről, 
életünkről avagy

„Miért szeretjük annyira a Napsugár Óvodát!”

2013 szeptemberében még ép-
pen elcsíptük a nyár utolsó suga-
rait, mikor kitártuk a kapuinkat a 
félénken botladozó gyermekek 
és az Őket terelgető szüleik előtt. 
Izgatottak voltunk! „Vajon mit 
fognak szólni, tetszik-e nekik? Jók 
lesznek-e a játékok, szeretnek-e 
majd nálunk?” – kérdezgettük 
egymástól.

Az első napok elteltével megnyu-
godva és büszkén néztük az ön-
feledten játszó kicsinyeket.

Új épülettel, gondozott parkkal, 
hatalmas, árnyat adó fákkal, gyö-
nyörű csoportszobákkal vettük 
körül magunkat, a mosdók ra-

gyognak, a felszerelések minden 
igényt kielégítenek. Lehetőség 
van arra, hogy a hozzánk járó 
gyermekek vidáman, boldogan 
és játszva töltsék az óvodai életet.

Óvodánk épülete korszerű, kül-
lemében, felszereltségében mél-
tó büszkesége településünknek, 
csoportszobáink és a hozzá tar-

tozó helységek világosak, esz-
tétikusak, minden tekintetben 
megfelelnek a magas szintű kö-
vetelményeknek. 

Szeptember 14-e lett név- és szü-
letésnapunk, ekkor kölcsönöztük 
nevünket a mindent beragyogó, 
melengető és éltető naptól, s let-
tünk Napsugár Óvodává.
Jeles napjainkat és rendezvénye-
inket, Névadó ünnepélyünket, 
a Mihály-napi vásárt, a “Tök 
- jó” napot, az „Adventi készü-
lődést és Karácsonyi vásárt”, a 
„Játékkuckót” vagy éppen az 
„Apróka- próbát” a szülők támo-
gatásával, részvételével bonyolít-
juk.

Hogyan dolgozunk együtt?

Gyermekeinket két külön cso-
portban, ideális létszámmal 
foglalkoztatjuk, így biztosítjuk 
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számukra a családias légkört, 
minden szükséges feltételt ah-
hoz, hogy nyugodt környezet-
ben, játszva tanuljanak, megis-
merjék az őket körülvevő világot.
Mivel talán a legfontosabb, hogy 
a gyerekek jól felkészüljenek az is-
kola elkezdésére, fejlesztőpeda-
gógussal, logopédussal vagy 
akár gyógypedagógussal segít-
jük Őket.
Pedagógiai Programunk – mely-
nek a „Mesélő természet, be-
szélő környezet” nevet adomá-
nyoztuk – gazdag élményanyagot 
tartalmaz és tovább színesítjük, 

alakítjuk a gyerekek és a szülők 
elvárásainak megfelelően.
Kitűzött célunk a „Zöld óvoda” 
cím elnyerése, az ide vezető úton 
az első lépés a „Madárbarát” 
cím kiérdemlése volt. De nem 
állunk meg! Gyermek centrikus, 
agilis, fiatalos munkatársaink a 
gyermekeket kézen fogva, együtt 
dolgoznak a sikerért.

Mit nyújtunk még?

Van népi tánc, játékos német - 
kérésre - román, olasz és angol 
nyelvoktatás, hittan, úszásoktatás, 

kirándulások a szülőkkel és sok-
sok minden, amit erőnk és tehet-
ségünk enged. A középpontban 
a játszani, játszva tanulni akaró 
gyermek, az aggódó és gyerme-
két féltve óvó szülő áll.

Nyáron is itt vagyunk!
Folyamatosan várjuk a gyer-
mekeket, reggel 6 órától, egé-
szen este 17 óráig itt vagyunk, 
de – egy takarítási hét kivéte-
lével - nyáron sem zárunk be. 
Nem kell gyermekelhelyezés-
ről gondoskodni, óvodánk fo-
lyamatosan várja a kicsinyeket.

Kedves Szülők!
Áprilisban megnyitjuk kapuin-
kat, óvodát nyitogatunk! Egy hé-
ten keresztül várjuk Önöket, és 
természetesen kicsinyeiket egy 
látogatásra, egy bemutatkozásra, 
egy közös játékra és egy együtt 
töltendő 3 évre, melynek végén 
kis iskolásokat, felkészült – és már 
nem is olyan kicsiny – gyermeke-
ket „adunk vissza” Önöknek!

Rubás Jánosné óvodavezető
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