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„Tisztségemből eredő feladataimat Kétegyháza fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem...”
„Isten engem úgy segéljen!”
Ezekkel a szavakkal kezdődött
2010-ben az a négy éves ciklus,
mely lassan a végéhez közeledik,
megnyitva egyúttal új utakat, új
távlatokat, új lehetőségeket, hozva új feladatokat, megoldandó
problémákat.

mester és egy testület! Együtt,
egymás mellett, egyetlen célért
dolgozva. Sikertörténetet írtak,
békességet teremtettek, szebbet,
jobbat alkottak Önöknek, Családjaiknak, Gyermekeiknek, mindezt
Kétegyházáért.

Kedves kétegyházi Lakosok!

Köszönetem fejezem ki Önöknek a támogatásért, a türelemért,
az elismerésért és a jó szándékú bírálatért, köszönet képviselő társaimnak a bizalomért és az
együttműködésért,
köszönet
Néhány kétegyházi lakos négy év- E ciklus utolsó újságját tartja ke- munkatársaimnak a segítségért
vel ezelőtt elhatározta, hogy fél- zében a Kedves Olvasó, a követ- és a támogatásért.
reteszi magánérdekeit és tudását, kezőben már új feladatokkal, új
erejét szeretett faluja, Kétegyháza ötletekkel, új kihívásokkal kopogKalcsó Istvánné
javára fogja fordítani. Egy polgár- tatunk be Önökhöz.
polgármester

„Új utakon járunk!”
Hosszú hónapok tervezése, testületi ülések sora, parázs viták előzték meg azt a szerződést, amelyet Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete kötött meg – nyilvános közbeszerzési eljárást követően – Magyarország
egyik legnagyobb útépítő cégével.

A Swietelsky Magyarország Kft. a reá bízott
munkát a szerződés megkötését követően azonnal
megkezdte és határidőre át is adta az új utakat,
melyek megfelelnek a
hatályos magyar szabványnak, rétegezésüket,
alapozásukat, 4 méteres
szélességüket a független
műszaki ellenőr rendben
találta, véleményét nyilvános jegyzőkönyvekben
rögzítette.
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Új utat kaptak a Széchenyi utca (Gyulai út és Nap
u. között), Kossuth utca
(Gyulai út – Bocskai u.
között) és Rákóczi utca
(Gyulai út – Bocskai u.
között) lakó kétegyházi
családok.

zel 60 millió forintot előteremteni és erre a kiemelt
fontosságú célra fordítani.

Pályázatból, a szennyvízberuházás keretében
épült meg a Rákóczi utca
utolsó és középső, a Kölcsey utca első tizedében
A képviselő-testület a be- az aszfaltút.
ruházást kizárólag önkormányzati forrásból A döntés egyhangú volt,
valósította meg, szigorú és a kivitelezés hibátlan az
nagyon takarékos költség- elkészült utak pedig Kétvetés mellett sikerült a kö- egyházáé, gyermekeinké,

családjainké.
Köszönet a képviselő-testületnek, Bartolák Pálné
alpolgármesternek,
Árgyelán György tanácsnoknak, Csumpilla
Csaba, Finna Sándor, Rákócziné Tripon Emese és
Szelezsán Zsolt képviselőnek és legfőképpen polgármesterünknek Kalcsó
Istvánnénak!
(J.)

Munkát ígértünk, teljesítjük, munkát adunk!

Folytatjuk a közfoglalkoztatást, egyre nagyobb létszámmal és egyre jobb
eredménnyel. A Békés
Megyei Kormányhivatal
által szervezett Közfoglalkoztatási Kiállításon
dolgozóink nagy sikerrel
mutatkoztak be, árusító
és kiállító standunk a legszebbek között szerepelt.

tunk a Kétegyházán működő egyházak további
segítése, a temetők rendbetétele Mindenszentek
ünnepére. Felkészülten
és nagy erőkkel várjuk
a telet, rendelkezünk a
megfelelő
mennyiségű
anyagokkal, mellyel útját
álljuk jégnek, zúzmarának
a járdákon, utakon.

A kiállítás szervezői kiemelték településünket,
elismeréssel szóltak a mezőgazdasági területen elért eredményeinkről.

Elkezdtük és folyamatosan
végezzük a csapadékvíz
elvezető csatornák tisztítását, az átereszek takarítását, így jelentősebb csapadék sem jelenthet gondot.
A támogatás, amelyet
dolgozóink bérére fordítunk óriási összeg, közel
30 millió forint havonta.
Ez kiváltja a segélyeket,
rendszeres és tervezhető
bevételt biztosít, és ami a
legfontosabb, dolgozóink
biztonsággal számíthatnak rá a jövőben is.

Folytatjuk, amit
elkezdtünk!
172 főt foglalkoztatunk a
mezőgazdasági programban, 27 főt a belterületi
utak karbantartásánál, de
indulunk a Téli és egyéb
értékteremtő projekttel is,
ahová 85 főt várunk, melyből 65-en munkába is álltak.
Következő fontos felada-

Kalcsó Istvánné
polgármester
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Merre tovább?
Kalcsó Istvánnét, telepü- ja meg a jó szándékú bírálésünk polgármesterét állí- lókat, hogy segítségünkre
tottuk meg kérdéseinkkel. legyenek. A rosszindulatú hazugságokkal pedig
Polgármester Asszony! nem foglalkozom, különös
Közeleg a választás, né- tekintettel arra, hogy ezek
hányan azt állítják, hogy az emberek nem tudnak
nem jó irányban hala- felmutatni semmit arra
vonatkozóan, hogy mit is
dunk. Merre tovább?
tettek a közösségért pe8 évvel ezelőtt azt ígér- dig egy közszereplőnek az
tem, ígértük képviselő egész életét a közösségért
társaimmal, hogy egyet- végzett munka kell, hogy
len szempont lesz, ami jellemezze.
mentén dolgozni fogunk
és ez Kétegyháza érde- Ha jól értesültünk, minke. Ezt ígértük, így is cse- den jelölt kapott egy tálekedtünk, betartottuk a jékoztatást a jegyzőtől,
melyben felhívja figyelszavunkat!
Százmilliókat, milliárdokat müket arra, hogy az Önhoztunk pályázati forrás- kormányzat és a Hivatal
ból, intézményeket kor- iratai, számlái, szerzőszerűsítettünk, utakat, jár- dései továbbra is megdákat építettünk, elértük, tekinthetők. Mi lehetett
hogy a munkanélküliek ennek a célja?
dolgozzanak,
megújult
a Fő tér, megvalósultak a Tudomásom szerint a
szennyvízberuházások, ta- jegyző Úr ezzel kívánja
vainkat parkokká varázsol- elősegíteni a pontos tájétuk. Tettük ezt úgy, hogy koztatást, hátha elkerülközben békesség, együtt- hetők a hamis informácigondolkodás és együtt- ók, szóbeszédek. Ezek az
működés jellemezte a te- anyagok egyébként folyalepülésért tenni akarókat. matosan vizsgálhatók, olvashatók, legtöbbjük fent
Miért vonják ezt kétség- van az interneten is. Semmilyen titkos dolog nem
be néhányan?
történik Kétegyházán.
A választások közeledtével
nagyfokú aktivitás figyel- Élt már valaki ezzel a lehető meg, úgy az interne- hetőséggel?
ten, mint az utcán. Ilyenkor
minden rossz, minden hi- A jelöltek közül senki sem,
bás és a megoldás – szerin- ami igen sajnálatos, hiszen
tük - az új vezetés. Ha iga- ezek nélkül nem nagyon
zán segíteni szeretnének, lehet megalapozott kijenem csak a választások lentéseket tenni. Az Önműködése
előtt kezdenének el szer- kormányzat
vezkedni, hanem egész törvényes, semmilyen szaévben segíthetnék mun- bályszegés vagy mulaszkánkat. A testületi ülések tás nem történt az elmúlt
nyilvánosak, irodám nyitva 8 évben. Az ellenőrzések
áll, telefonom ismert, így eredményei nyilvánosak,
semmi sem akadályozhat- az interneten olvashatók,
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lesz. A rendszer korlátlanul
bővíthető és mi ezt ki is
használjuk. Ezzel is óvjuk,
Értékelné néhány gondo- védjük a település vagyolatban az Önkormány- nát, így a lakosság is nazat, a Hivatal és az Intéz- gyobb biztonságban érezheti magát.
mények munkáját?
így bárki tájékozódhat
munkánkról.

Nos, az elmúlt években
nagyon sokat dolgoztunk,
szabadságot nem vagy
csak alig sikerült kivenni. A
képviselő-testület kihasznált minden pályázati
lehetőséget, megszerzett
minden olyan forrást, amit
csak lehetett. Csak azokon
a kiírásokon nem vettünk
részt, ahol az önerő túl
nagy volt vagy olyan célra
irányult, amely nem illeszkedett a lakosok elvárásaihoz.
Egyébként olyan kiváló
kapcsolatunk van a minisztériumokkal,
hogy
egy-egy pályázat megjelenésekor e-mailen értesítenek. Kész tervekkel
rendelkezünk, így amint
lehetőség nyílik, azonnal
lépünk!

Folyamatos munkát jelentenek a kóbor kutyák,
amelyek legtöbbször valamely gondatlan és szívtelen gazda miatt kényszerülnek az utcákon élni.
Több aktivista van, akik
igyekeznek tenni valamit
megoldásképpen, de sokszor már csak a befogás
és az elszállítás segíthet.
A megfelelő végzettséggel és engedélyekkel
rendelkező gyepmester
rendkívül magas díjazással dolgozik, csak ebben
az évben többszázezer
forintot költöttünk erre.
Mivel saját dolgozóink
ilyen tevékenységet nem
végezhetnek, így nagyon
nehéz megfelelő és hatékony megoldást találni.

A
közfoglalkoztatás
területén értük el a legnagyobb
eredményt.
Kétegyházán
mindenki
dolgozhat, az esetleges
és csak egy-egy helyzetet
megoldó alkalmi segélyeket tervezhető munkabérrel váltottuk fel, a családok
kitörhetnek a korábbi bizonytalan helyzetből.
Kétségtelen, hogy vannak
problémák, nem kön�nyű közel 300 dolgozót
irányítani, sajnos vannak,
A közelmúltban térfigye- akik nem becsülik meg a
lő kamerarendszer ki- munkát és vannak, akik
építését kezdtük el, első- nem hajlandók dolgozni.
ként az intézményeket és Ilyenkor el kell járnunk vea Fő teret kameráztuk be, lük szemben! Ugyanakkor
a következő lépés a Sza- úgy vélem, nem a mi dolbadság telep és az Újfalu gunk az emberek átneSikerült a közbiztonságot
és a lakosság biztonságérzetét növelni. Elértük,
hogy körzeti megbízottak
dolgozzanak napi 24 órában Kétegyházán, kiváló a
kapcsolatunk a Polgárőrséggel, tagjaik önzetlenül
és fáradhatatlanul végzik
munkájukat. Településőreink járják az utcákat, segítenek, figyelmeztetnek,
végzik a dolgukat.

velése, nem a mi dolgunk,
hogy megváltoztassuk a
gondolkodásukat. Példát
mutatunk,
igyekszünk
kedvező munkakörülményeket teremteni, dicsérni, motiválni, tanácsokat
adni. A legtöbb esetben
ez be is válik.
Összességében sikeresnek
értékelem a foglalkoztatást, nagyon jó kapcsolatom van a Munkaügyi
Kirendeltséggel, bizalommal vannak irántam, tudják, hogy amit vállalok az
Önkormányzat nevében,
azt teljesíteni is fogjuk. Az
emberek dolgoznak, kiszámítható keresetük van,
számíthatnak rám és arra,
hogy a jövőben is biztosítani fogom számukra a
munkalehetőséget.
Problémát okozott az orvosi ügyelet a kistérségi
településeken. Milyen lépéseket tettek?
Valóban érkeztek jogos
kritikák az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban. Egyeztetésre hívtuk
a szolgáltatót és kérdőre
vontuk. Határidőt tűztünk
a helyzet javítására, majd
amikor
eredményeket
nem tapasztaltunk, megszüntettük a szerződést és
új szolgáltatót kerestünk.
Mára a szolgáltatás javult,
panaszok nem érkeztek, a
betegek, ellátottak megelégedettek az orvosi ellátással.
A védőnői szolgálat és a
háziorvosok kiváló munkát végeznek, rendelőik
felszereltek, panasz, észrevétel munkájukkal kapcsolatban nem érkezett.
Égető kérdés a devizahitelesek ügye. Tudnak valamelyest segíteni ebben
az ügyben?

Két formában is! Egyrészt
településünk jegyzője felkészült a jogi előírásokból,
másrészt
egyeztetésre
kértem a gyulai OTP új vezetőjét, aki minden segítséget megad a gyors és
hatékony ügyintézéshez.
Mivel ez a bank a leginkább érintett a lakossági
hitelezésben, úgy vélem,
helyes lépés volt ide fordulni.

lok, azaz nem vagyok tagja
egy pártnak sem, de teljes
mértékben magam mögött tudom a Magyarországot irányító kormánypártot, a FIDESZ Magyar
Polgári Pártot, de kiváló
viszonyban vagyok minden szervezettel, amely
Kétegyházáért dolgozik,
és egyetért céljainkkal. Itt,
helyben nem a politikai
hovatartozás számít, hanem az, hogy ki milyen
Polgármester Asszony! ember és mit tett vagy
Már érintettük a válasz- tesz Kétegyházáért.
tást és – ha jól értesültünk – tovább szeretné A kormánypárt támofolytatni a megkezdett gatása nagyon fontos,
munkát.
hiszen Ők döntenek az
Mondana erről néhány ország költségvetéséről,
szót?
a pályázati forrásokról,
fejlesztésekről.
Valóban folytatom a mun- Tudomásunk szerint nakát, és úgy hiszem, rendel- gyon jó emberi viszonykezem az ehhez szükséges ban vannak Vantara
erővel, energiával és a la- Gyula országgyűlési képkosság legnagyobb részé- viselő Úrral is.
nek támogatásával.
Az elmúlt években utcákat Vantara Gyula képviselő
aszfaltoztunk, felújításokat Úrral való kapcsolatunk
végeztünk, elképesztő pá- nagyon régi keletű, még
lyázati támogatásokat hoz- polgármesterként tisztelt
tunk Kétegyházára, olyan meg barátságával, amely
közfoglalkoztatást indí- a mai napig is megmaradt.
tottunk el, amelynek ered- Minden olyan kérdésben
ményeképpen mindenki fordulhatok hozzá, amely
dolgozhat, a segélyezést Kétegyháza
érdekében
bérezésre változtattuk át, szükséges. Maximális tátámogattuk a sportolókat, mogatásáról biztosított
polgárőröket, településőr- a kiegészítő állami támoséget állítottunk fel. Mind- gatás elnyerésében, de
ezt törvényesen, szabályo- felkarolja fejlesztéseinket,
san, minden ellenőrzésnek pályázatainkat és folyamamegfelelve és – ami talán a tos tájékoztatást nyújt a
legfontosabb – békesség- várható változásokról, terben, egymás mellett állva, vekről, elképzelésekről.
egymást segítve.
Ez a jó viszony hosszú
A lakosság legnagyobb évek alatt alakult ki?
része támogatja Önt, ez
nyilvánvaló. Milyen a vi- Úgy vélem, hosszú idő
szony a kormánypárttal szükséges ahhoz, hogy
és a Kétegyházán műkö- bizalom alakuljon ki podő többi szervezettel?
litikusok, településvezetők között. Ezt nem lehet
Független jelöltként indu- választásról
választásra

változtatni, hiszen emberi
magatartáson, őszinteségen, jó indulaton és egymás munkájának elismerésén alapul.
Hasonlóan jó kapcsolatot
ápolok a megye politikusaival, a környező települések vezetőivel, az
intézményvezetőkkel, a
nemzetiségi szervezetekkel, konzulátusokkal. Minden körülmények között
igyekszem békességgel
és barátsággal fordulni
az emberekhez, szervezetekhez és ennek mára
meg is lett az eredménye.
Szavamat soha meg nem
szegtem, amit ígértem
vagy vállaltam, mindent
igyekeztem teljesíteni, ez
méltó egy felelős polgármesterhez.
Valóban kiváló az Ön
megítélése Békés megyében, de folyamatos és pozitív visszajelzések érkeznek a minisztériumokból,
Kormányhivatalokból,
illetve más önkormányzatoktól. Úgy vélem, ez
szolgálja Kétegyháza érdekeit és fejlődését!
Egyetlen település sem
létezhet önállóan, kapcsolatokat kell építeni, együtt
dolgozni, egymást segíteni. Kétegyháza polgármesterének nem az a dolga,
hogy harcoljon, másokat
szidjon vagy önérdeket érvényesítsen. Ha kell, fel kell
adni a magánérdeket és a
közösségért kell tevékenykedni, aki erre nem képes,
nem való településvezetőnek.
Köszönjük, hogy időt szakított ránk és sok sikert
kívánunk a következő
ciklusban Önre váró feladatokhoz és kihívásokhoz! (J.)
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Akadály-pálya
Korábbi számainkban
már hírt adtunk az Almássy Kastély parkjával
és a Sportteleppel kapcsolatos problémákról,
melyek néhány hete
még megoldódni látszottak. A napokban
azonban szomorú események történtek, melyekről Szelezsán Zsolt
képviselőt kérdeztük.
Képviselő Úr! Mi történt?
Ez év tavaszán a Szakiskolát fenntartó Minisztériummal tárgyalásokat
folytattunk, melynek eredményeképpen egy elfogadható megállapodás
jött létre. Sajnos néhány
hónap múlva egy megváltoztatott tartalmú anyagot
kaptunk, amelyet valószínűleg a Szakiskola két vezetője készített. Ezt végül
– más lehetőség nem lévén – aláírtuk.
Akkor megoldódott a
helyzet, lezárultak a viták a Szakiskola vezetésével!
Sajnos nem! Maga a szerződés rendkívül egyoldalú,
és teljes mértékben figyelmen kívül hagyja annak a
több mint 800 kétegyházi
lakosnak a kérését, akik
kezdeményezték, hogy a
település újra birtokba vehesse azt a parkot, amely
valaha a kétegyháziaké
volt. A parkot nem használhatjuk, abban szabadidős tevékenységet
végezni nem lehet, egy
sétára is csak engedéllyel
mehetünk be.
Mi a helyzet a sportpályával?
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Ott még rosszabbak a feltételek! A szerződés szerint
előre le kell adniuk sportolóinknak és a sportolni
vágyó kétegyháziaknak,
hogy mikor szeretnének
edzeni, mozogni, sőt fényképekkel kell dokumentálni a víz és áramfogyasztást,
mégpedig naponta kétszer. Ez nyilvánvaló képtelenség! A Szakiskola nem
használja a sportpályát, így
ezek a tiltások semmilyen
értelmes célt nem szolgálnak. Pillanatnyilag nem
locsolhatjuk a füvet, habár
karbantartása a mi feladatunk, a fűnyírás is csak a
Szakiskola által előre meghatározott
időpontban
történhet, függetlenül az
időjárási körülményektől.

kosnak adunk biztos megélhetést. Sajnáljuk, hogy
ezek a szempontok a két
vezetőnél nem számítanak. Különösen érthetetlen ez a gazdasági vezetőnél, Negye Ildikónál, aki
itt lakik, ismeri a település
apraja-nagyja kérését, igényét a park használatra.
A napokban Paluska Zoltán, a Magyar Labdarúgó
Szövetség elnökségének
megbízottja tett látogatást a Szakiskolában. Mi
volt ennek a megbeszélésnek a célja?

A szakember az MLSZ
megbízásából látogatott
Kétegyházára és személyesen kívánt tájékozódni
arról, hogy miért ütközik
Mi lehet az oka, hogy a állandóan akadályba a hekét vezető ennyire szem- lyi futballcsapatok mérkőben áll a kétegyházi la- zéseinek megrendezése.
kosok érdekeivel?
Miután találkozott Lendvai Sándor igazgatóval,
Több tárgyaláson elhang- komoran távozott, feljegyzott, hogy a vezetők ne- zéseiben a vezetők mahezményezik, hogy az ét- gatartását és hozzáállását
keztetést más formában emelte ki, mint legfőbb
oldjuk meg, azaz saját akadályt.
konyhát alakítottunk ki,
amelyben saját termé- Nyilvános ez a jelentés?
nyeinket dolgozzuk fel. Ez Pillanatnyilag még nem,
Kétegyházának nagyjából igaz, hogy a tartalmát is8-9 millió forintos megta- merjük, de nem kaptunk
karítást jelent, települési rá felhatalmazást, hogy
képviselőként nekem erre nyilvánosságra
hozzuk.
kell figyelemmel lennem. Annyit azonban elárulhatok, hogy az anyag az
Nem szabad elfelejteni MLSZ-től közvetlenül a
azonban, hogy ezzel a szakminisztériumhoz kelépéssel jelentősen csök- rül, ahol döntést hoznak
kent az étkeztetésért fi- ebben a kérdésben.
zetendő összeg, felhasználjuk a közfoglalkoztatás Mi a helyzet most?
során megtermelt zöldsé- Jelenleg heti két alkalomgeket, terményeket, illetve mal léphetjük át a Szakisnagyon sok kétegyházi la- kola küszöbét, ekkor lehet

sportolni, edzeni, felkészülni, szabadidős tevékenységet gyakorolni. Futballistáink használt mezeit
kerékpárral kell kiszállítanunk az iskola területéről,
mosást nem engedélyeznek annak ellenére, hogy a
saját mosógépünk van, mi
fizetjük a vizet, elektromos
áramot és minden ide tartozó rezsi költséget.
Emellett óriási probléma,
hogy az öltözőépület felújítására elnyert pályázat
megvalósítása nem történhet meg, így sportolóink elavult, leromlott
állapotú helyiségekben
kénytelenek
felkészülni
edzésre, illetve mérkőzésre.
Mi várható?
Az MLSZ megbízottjának
jelentése – sok más fontos
dolog között - javaslatot
tesz a park és a sportpálya
teljes körű és akadálytalan
használatára is, így ha már
csak ennyi megvalósul,
nem hiába dolgoztunk.
Felháborítónak
tartom,
hogy ma – amikor a stadionok építésének és a sport
előtérbe
helyezésének
idejét éljük – akadálytalanul nem használhatjuk azt
a sportlétesítményt, melyet Kétegyházi Lakosok
építettek sok évvel ezelőtt
a családjaik, gyermekeik,
unokáik számára.
Ez a legnagyszerűbb
eredmény lenne, amit
csak el tudtak érni! Igazán és őszintén kívánjuk,
hogy sikerüljön.
Sok sikert és köszönet a
tájékoztatásért!
(J.)

Beszámoló az elmúlt 4 évről

Kedves kétegyházi Lakosok!

televízióban adtuk tájékoztatást.
vény és egyéb kapcsolódó jogszabályok és a belső szabályzatokban 3) Békesség és jó kapcsolatok
foglaltak alapján végeztem. MinKétegyháza Képviselő-testülete
den cselekedetemmel a törvéA lakossággal és a civil szervezelegutóbbi ülésén megtárgyalta az
tekkel jó kapcsolatot alakítottunk
nyesség betartására törekedtem.
2010-ben kitűzött és megvalósíki, erre magam is nagy hangsúlyt
Törvénysértő döntés nem szütott Gazdasági- és Ciklusprogramletett, a folyamatos ellenőrzések
fektettem.
ját.
jelentősebb hibát nem tártak fel.
Pénzügyi helyzet
2006. október 13. - 2014. szeptember
25. közötti időszakban 101 testületi 2) Rendszeresség, kiszámítható- Az első és legfontosabb feladat volt
a település gazdálkodási és pénzügyi
ság, nyilvánosság
ülés került megrendezésre, mehelyzetének további javítása, a takalyen 1100 napirendi pontot tárA képviselő testület és bizottsá- rékos gazdálkodás és a külső források,
gyaltunk. Ezen kívül a bejelentések
gok munkája rendszeressé, pon- pályázatok felkutatása, elnyerése.
keretében sokszor került sor több napirend megtárgyalására. Üléseinken
tossá és kiszámíthatóvá vált. A
lakosság véleményének és elvá- Folyamatosan megszüntettük a fe500 határozat fogadtunk el és 101
rásainak megismerése érdekében lesleges kiadásokat és olyan költségalkalommal alkottunk rendeletet.
évente falugyűlést, rész falugyű- vetéseket terjesztettem a testület
lést, utcai megbeszéléseket és a elé, amely egyszerre volt takarékos
A Program végrehajtása érdekében a következő szempontokat
költségvetés elkészítése előtt köz- és alkalmas arra is, hogy a fejlesztési
meghallgatást tartottunk. A kép- elképzeléseinket megvalósíthassuk.
tartottuk szem előtt:
viselő-testület ülései nyitottak, Mindenkitől megköveteltem a takanyilvánosak voltak, döntéseinkről rékos ésszerű és tisztességes gazdál1) Törvényesség
Munkámat az önkormányzati törhelyi újságban, honlapon, kábel- kodást, a hatékony munkavégzést.

Költségvetés alakulása 2010-2014. között (ezer forintban)

figyelik majd. A Képviselő-testület a
tervek szerint a projektet még idén
megvalósítja.

Támogatott pályázatok 2010-2014-ben (eFt)

Szennyvíz IV. ütem

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete jó, hosszú lejáratú, tehát több évre
kiható hitelünk nincs, a folyószámlahitel csak a gazdálkodás folyamatosságát biztosítja.
Pályázatok
A település fejlesztése és a pénzügyi helyzet javítása ma már nem
képzelhető el az állami és Európai
Uniós források felkutatása és elnyerése nélkül.
Ezekhez pályázatokon keresztül lehet
hozzájutni, felkészült és gyakorlattal
rendelkező szakemberek igénybevétele vagy foglalkoztatása mellett.
Erre a feladatra két, magasan képzett,
elkötelezett munkatárs állt rendelkezésre önkormányzatunknál. Munkájukat az egyes területeken otthonosan mozgó más dolgozók segítették,
így a hibátlan pályázatok jól szervezett csoportmunkából erednek.
Az egyes évek eredményei számokban
Év
Önrész Elnyert támogatás
2010
19.885.108 Ft
285.723.410 Ft
2011
121.758.769 Ft
238.991.434 Ft
2012
47.073.210 Ft
369.897.905 Ft
2013
39.999.990 Ft
302.215.000 Ft
Összesen: 228.716.087 Ft 1.196.827.749 Ft

2014. év pályázatai
Térfigyelő rendszer kiépítése
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert a 28/2014. (IV.
1.) BM rendelet alapján közbiztonság
növelését támogató térfigyelő rendszer kiépítésére. A 9.400.000 Ft támogatással összesen 11 térfigyelő kamera kerül közterületen elhelyezésre,
amelyek a Fő teret, iskolákat, óvodákat és a fontosabb intézményeket

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyert a szennyvíz IV. ütemének és a szennyvíztelep
bővítésének megtervezésére KEOP7.1.0/11-2014-0006 azonosítószámmal az Új Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Program támogatási rendszerében. A pályázati forrásból
a beruházáshoz szükséges komplett
tervdokumentáció megtervezését
tudjuk finanszírozni. A tervek elkészülte után pályázhatunk a megvalósításra, amely reményeink szerint
2015. év végéig lezajlik.
Európai Mobilitási Hét
A hagyományosan szeptember 16-a
és 22. között zajló Európai Mobilitási Hét az idén visszavonhatatlanul
világfesztivállá változik, hiszen már
Ázsiában is követőkre talált. Idén
önkormányzatunk is csatlakozott a
programhoz. A pályázatból lebonyolított rendezvény 2014. szeptember
19-én került megrendezésre, mely
során meginvitáltuk a lakosságot egy
rövid kerékpártúrára, az ovisokat és
a biciklivel nem rendelkezőket pedig egy rövid sétára. A rendezvényt
sorsolással zártuk, a nyeremény 3 db
kerékpár volt. A résztvevők csokit és
ásványvizet kaptak.
Integrált Pedagógiai Program
a Napsugár Óvodában
A pályázati felhívás alapján támogatást lehetett igényelni az óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés javára.
A támogatási összeg a programba
bevont HHH- és HH-tanulók összlétszáma alapján került kiszámításra, így
az Önkormányzati Óvoda összesen
207 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert ezen feladatok ellátására.

Természetesen a nyertes pályázatok
mellett számtalan anyagot készítettünk, melyek leginkább forráshiány
miatt kerültek elutasításra, előkészítésük, feldolgozásuk ugyanolyan intenzitással és gondossággal történt, így
jelentős számú munkaórát és energiát emésztett fel.
Vannak olyan fejlesztések, amelyek
egy hosszabb folyamat eredményeként jöhetnek csak létre. Ilyen például
a korábban bezárt szeméttelepünk
rekultivációja is, vagy az Ivóvíz - minőség javító program, amely keretén
belül megoldódik a külső MÁV telep
egészséges ivóvízzel történő ellátása
is.
Ezeken túl rengeteg fejlesztést
önerőből kellett megvalósítani,
hiszen nem minden esetben van
arra idő, hogy megvárjuk mire
egy adott probléma megoldására
pályázat kerül kiírásra és azt el is
nyerjük.
Közfoglalkoztatás
Ígéretünkhöz és a Lakosság egyre
sürgetőbb igényéhez híven kiemelt,
mindent megelőző figyelmet szenteltünk a foglalkoztatási helyzet javítására.
Az alkalmankénti és kicsiny összegű
segélyek helyébe rendszeres, kiszámítható kereseti lehetőséget nyújtunk mindenkinek, aki dolgozni szeretne.
Ennek ellenére az elmúlt négy évben
évről évre nőtt a közmunkaprogramban résztvevők száma.
Támogatott pályázatok 2010-2014-ben (eFt)

Bér+dologi költségek támogatása

Szociális ellátások
A közfoglalkoztatás rendszeressé tétele mellett igyekeztünk támogatást
nyújtani a rászorulók és családjaik részére.
Az elmúlt négy évben az alábbiak
szerint alakultak a segélykifizetések:
Segélyforma
Foglalkoztatási jell. tám.
Átmeneti segély
Gyermekvédelmi tám.
Köztemetés

Kifizetett támogatás
153.352.235 Ft
5.988.149 Ft
14.843.888 Ft
1.269.000 Ft

A fenti adatsornak nem része az Önkormányzatunk által elnyert állami
szociális tűzifa támogatás, amelynek
összege 2012-ben 2.392.680.-Ft,
2013-ban pedig 1.227.125.-Ft volt.
Évek óta részesítjük napi egyszeri étkeztetésben, a nyári szünidőben a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorúakat, ennek keretén belül az elmúlt években
összesen 612 gyermeknek nyújtottunk 13.903.340.- Ft értékben.
A szociális étkeztetés díját minden
erőnkkel igyekszünk alacsonyan tartani, saját konyhát üzemeltetünk,
részben saját terményeinket dolgozzuk fel, így 2014. szeptember 1. napjától a legmagasabb térítési díj mindössze 480.-Ft.
Intézményeink, szolgáltatásaink
Az egészségügyi ellátás megfelelő
színvonalon biztosított. A korábban
még hiányzó eszközöket a háziorvosok pályázat útján beszerezték, az
önkormányzat biztosította helyben
a labor tevékenységet. Vér és vizelet levételére kerülhet sor, melyet a
központi laborba szállítunk. A szű-

rővizsgálatok és egészségmegőrző
programok rendszeresekké váltak. A
központi orvosi ügyeletet új alapokra
helyeztük, új szolgáltatóval kötöttünk
szerződést.

együttműködésben eredményesen
dolgozik.
Munkájukat az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi és segíti. A térfigyelő kamerák elhelyezése tovább
növeli a lakosság komfort érzetét és a
A közoktatási feladatok szakmai vagyon védelmét.
irányítása állami feladattá vált, így a
települési önkormányzat csak tájé- A településen a nemzetiségi önkorkozódhat az iskolák ilyen irányú tevé- mányzatokkal az utóbbi években jó
kenységéről. A szakmai irányítást és kapcsolat alakult ki. Az együttműköellenőrzést a tankerületek látják el. A dési megállapodásokat megkötöttük.
Román Nemzetiségi általános Iskola A korábbi problémák lerendezése
és Óvoda az Országos Román Önkor- után Képviselő-testületünk jó együttmányzathoz került átadásra. A Márki működést alakított ki a Román NemSándor Általános Iskola működtetése zetiségi Általános Iskola és Óvoda
önkormányzatunk feladata maradt.
vezetőivel, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Rendezvényeinken
A Gondozási Központ a tevékeny- érvényre juttatjuk a több nemzetiséségét a Gyula és Környéke Kistér- gű jelleget, kiemelve a nagyszámú
ségi Társulás szervezésében magas román lakosság, nyelvi és történeti
színvonalon látja el. A gyermekek és hagyományait.
idősek gondozása szakszerűen biztosított.
Összegzés
A Művelődési Ház és Könyvtár
biztosítja a feltételrendszert és a
programokat a szabadidő hasznos
eltöltéséhez. A folyamatos megújulás
indokolt, hogy a változatos programokkal a későbbiekben is vonzó közösségi tér lehessen.
Közösségi rendezvényeink tervszerűen a Művelődési Házzal együttműködve magas színvonalon valósultak
meg.

Örömmel számolhatok be arról, hogy
az elmúlt négy év feladatainak teljesítése nem tört meg bennünket, hanem még nagyobb lendületet adott
a további munkavégzéshez.
Sikerült egy nagy elképzelést közösen megvalósítani. Kétegyháza egy
szépen fejlődő, élhető településsé
vált. Most már megszokottá vált a
nyugalom és a folyamatos fejlődés.

Természetesen vannak még hiányosságok, amelyeket rendeznünk kell, de
A sport az egyetlen terület ahol azt szoktam mondani, hogy amiről
nem sikerült jelentős előre lépést tudunk, azt a problémát a lehető legelérnünk. A Minisztériumi Fenntartá- rövidebb időn belül megoldjuk.
sú Intézmény jelenlegi vezetése nem Ebből a ciklusból már csak néhány
együttműködő. Nagyon sok prob- nap van hátra, de a beszámolómban
léma merül fel folyamatosan a kas- bemutatott elért eredmények alaptélykert és a sportpálya használatával ján bízom benne, hogy a képviselő
kapcsolatosan, melynek megoldására testületünk induló tagjaival együtt
a jövőben sürgős intézkedéseket kell ismét felhatalmazást kapunk a telehozni.
pülés lakóitól arra, hogy az elkezdett
Az iskolai tornaterem felújítása rész- munkát tovább folytathassuk
ben megtörtént. Az iskolai testnevelés órák számának emelkedése a két Bízom benne, hogy a lakossággal
általános iskola érdekében további együtt haladhatunk „kis lépésekkel,
fejlesztéseket igényel.
de jó irányban” tovább a fejlődés útA Közrend és a közbiztonság hely- ján.
zete tovább javult. A Rendőrség a TeKalcsó Istvánné
lepülésőrség és a Polgárőrség szoros
polgármester

A községházán jártunk

A választási teendők ellátása között állítottuk meg
dr. Medgyaszai László
jegyzőt, néhány kérdés
erejéig.
Jegyző Úr!
Jelentős személyi változásokat tapasztalhatunk
a Hivatalban, mi történt?
Két kiváló pénzügyi szakemberünk távozott, egyikük nyugdíjba vonult,
másikuk a román iskolában folytatja munkáját.
Személyes
voltak?

problémák

Egyáltalán nem! Nagyon
jó emberi viszonyban
voltunk mindkettőjükkel,
azonban az anyagi érdekeket el kell fogadnunk. A
román iskolához áthelye-
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zett munkatársunk bére
jelentősen
magasabb,
mint amit mi kínálni tudunk. Sajnos lassan nemhogy a más munkáltatónál ajánlott bérekkel, de
még a nyugdíjjal sem tudunk versenyezni, hiszen 8
éve nem volt bérrendezés
nálunk. A megüresedett
álláshelyekre pályázatot
írtunk ki, de sajnos eredménytelenül zárult. Nem
volt olyan kétegyházi lakos, aki rendelkezett volna
a jogszabály által előírt végezettséggel. A más településről érkezett jelentkező is visszalépett, amint a
bérekről egyeztettünk.

koztatott dolgozót kerestünk meg, akik korábban
már bizonyították rátermettségüket, pontosságukat és elkötelezettségüket.
Mindketten örömmel vállalták a felkérést, annál is
inkább, mivel mindketten
közgazdasági
területen
végeztek, így rendelkeznek a megfelelő alapokkal
is.
A pénzügyi csoport vezetője szeptember 1. napjától Vatrán Éva, aki e naptól
irányítja a csoport munkáját.

elegendő a helytálláshoz.
Meg kell tanulni a kedvességet, a szorgalmat,
a pontosságot, a hibák
megoldásának módjait és
mindazt, amit évek során
az idősebbektől át lehet
venni. Ezeket a dolgokat
és tulajdonságokat sehol
nem tanítják manapság!
Mi a legnagyobb feladat
a Hivatalban ez idő tájt?

Nos, az adóhatározatok
elkészítése, illetve a kintlévőségek folyamatos kezelése. Emellett a közmunkaprogramok adnak állandó
Fiatalítottak?
feladatot, de természeNem szándékosan! Úgy tesen az önkormányzati
Hogyan oldották meg a vélem, a fiataloknak az idő- választásra is igyekszünk
sebb munkatársak mellett energiát fektetni.
problémát?
kell tapasztalatot gyűjteEgyrészt belső átrendezés- niük, hiszen önmagában
(folytatás a következő oldalon)
sel, másrészt két közfoglal- az iskolai végzettség nem

A választási kampány
során néhány kritika
hangzik el a Hivatal működésével kapcsolatban.
Hogyan értékelik ezeket?
Igyekeznek hasznosítani
a javaslatokat?
Valóban halljuk ezeket a
hangokat, tulajdonosaik
azonban egyáltalán nincsenek tisztában a Hivatal
működésével. A jegyző és
a dolgozók munkáját kizárólag a vonatkozó jogszabályok határozzák meg, az
irányt pedig a képviselőtestület és a polgármester
szabja meg. A jegyző kizárólag a jogszabályokban
pontosan rögzített kérdésekben dönthet, emellett folyamatos ellenőrzés
alatt állunk, így minden
hiba, mulasztás azonnal
napvilágra kerül. Működésünkről rendszeresen
tájékoztatjuk a képviselőtestületet, beszámolóink
mindenki számára elérhetők az interneten.
Ennek ismeretében érthetetlen, hogy néhány
jelölt a hivatal dolgozóinak lecserélésével kampányol.
Ezt mi sem értjük, hacsak
nem éppen az a probléma,
hogy semmilyen jogsértést nem engedünk meg.
Kalcsó Istvánné polgármesterrel, a képviselőkkel
és a bizottságokkal kiváló
a kapcsolatunk, döntéseik előtt egyeztetünk és
csak abban az esetben
lépünk tovább, ha az eljárás minden tekintetben
szabályos. Amikor a jegyzői állásra jelentkeztem, az

volt az egyetlen kitételem,
hogy semmilyen jogsértésbe nem megyek bele.
Egyébként ilyenre nem is
volt szükség soha.

tólag felmerült, hogy valamilyen mulasztás történt
a Hivatalban, de erről sem
mi magunk, sem a felettes
választási szerv nem tud,
így foglalkozni sem érdeFelvetődött, hogy a Hiva- mes ezzel.
tal feleslegesen végzi a
kintlévőségek behajtását
és az eljárásuk túlzott.
Mennyire nyitott a Hivatal működése?
Nos, a Hivatal végrehajtja
a képviselő-testület dön- Amennyire csak lehet!
tését. Határozat született Minden iratunk, számláa kintlévőségek rendezé- ink, szerződésünk nyilváséről, behajtásáról, így erre nos. A testületi, bizottsági
vonatkozóan folyamatos ülések, a közbeszerzések
tájékoztatást kell adnunk. nyitottak, bárki bejöhet,
tájékozódhat, az iratokba
Fontos, hogy minden betekinthet. Egyébként
ügyféllel egyeztetünk, és éppen azért, hogy a tiszamennyiben a tőketarto- telt jelöltek tájékozódni
zást rendezi, a kamatokat, tudjanak, személyre szóló
pótlékokat
elengedjük. levelet küldtem mindenkiÍgy szól a testület döntése, nek, amelyben meghívom
ezt kell végrehajtanunk! Őket, hogy naprakész és
Az adók a település lakos- pontos információt tudságát illetik és a közvilá- janak szerezni az Önkorgításhoz, utakhoz, járdák mányzat, az Intézmények
karbantartásához, intéz- és a Hivatal működéséről.
mények
működéséhez
mindenkinek hozzá kell Éltek ezzel a lehetőségjárulnia.
gel?

Tanács munkatársai fáradhatatlanul végzik munkájukat, iratokat kérnek be,
ellenőriznek, de mindent
rendben találtak az elmúlt
7-8 évben.
Egyébként a speciális területekre minden esetben
szakértőket kell felkérni,
így például közbeszerzési
eljárást nem is bonyolíthatunk le, erre minden
pályázatnál külön keretet
biztosítunk.
Összességében hogyan
értékeli a Hivatal munkáját?
Jó szakemberek dolgoznak, jó helyen és jól!
Egyetlen munkatársamtól
sem válnék meg, élvezik
bizalmamat és igyekszem
megbecsülni munkájukat.
Nem tudok túlórát, helyettesítést fizetni, nincs lehetőség béremelésre vagy
eltérítésre, így marad a személyes köszönet. Tudom,
hogy néhány vezetőjelölt
kifogásolja
dolgozóink
öltözékét, megjelenését.
Nos, örömmel vesszük a
kritikát, de az állami fizetésekből ennyire futja.
Pillanatnyilag számunkra
elegendő, ha a dolgozók
felkészültek, kedvesek, humánusak, munkájuk megfelel a jogszabályoknak és
a lakosság elvárásainak.
Munkatársaim az elmúlt
években egységes csapattá kovácsolódtak, segítik
egymást, jó hangulatban
végzik a munkát. Jó érzés
és megtiszteltetés velük
dolgozni.

Hogyan alakulnak a vá- Néhány egyéni képviselő
lasztási előkészületek?
jelölt igen, de egyébként
nem.
Jól! Mindent időben elvégzünk, a dr. Szegvári Így nem nagyon lehet
József elnök Úr által ve- megalapozott véleményt
zetett Választási Bizottság mondani a Hivatal és az
folyamatosan
ellenőrzi Önkormányzat működémunkánkat, közvetlen fe- séről.
lettesünk a Területi Iroda,
Békéscsabán. Ha bármi- Én is úgy vélem! A képlyen eltérést tapasztalná- viselő-testület
teljesen
nak, azonnal szólnak.
független és magasan
képzett belső ellenőrt
Volt ilyen?
foglalkoztat, de mellette
az Állami Számvevőszék,
Eddig nem! Bár a kampány a Kormányhivatal, a köz- Köszönjük a válaszokat!
során szóbeszédként állí- beszerzéseket felügyelő (J.)
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Fejlődés felsőfokon!
2010. ősze óta közel két milliárd! forint érkezett Kétegyházára, pályázati forrásokból. Ez hatalmas összeg, felhasználása pontos, minden tekintetben törvényes és határozott eljárásokat igényel.
A képviselő-testület a szakmai, előkészítő munka elvégzésére külön bizottságot hozott létre, melyben nem
csak képviselők, de más kétegyházi polgárok is helyet foglalnak. A Bizottság munkáját Rákócziné Tripon Emese képviselő Asszony irányítja, így Őt kerestük meg egy rövid interjú erejéig.
Képviselő Asszony! Ebben a ciklusban közel
két milliárd forintot sikerült a településre hozni.
Felhasználása nagyon
komoly munkát igényel.
Hogyan folyik ez a munka? Milyen elvárásoknak
kell megfelelni?

független közbeszerzési
szakértőt kell felkérni, aki
rendelkezik a megfelelő
végzettséggel, képesítéssel és kellő gyakorlata van.

A beruházás nagyságától függően elindítjuk az
eljárást, a legkedvezőbb
ajánlat kiválasztása céljá2006-ban tisztelt meg ból. Ezen bárki indulhat,
a képviselő-testület ez- bármelyik cég nyújthat
zel a feladattal, korábban be árajánlatot, aki képes a
Bartolák Pálné volt a munka elvégzésére.
Pénzügyi, jómagam pedig
a Közbeszerzési Bizottság A dokumentációt a szakelnöke. 2010-ben a két értő készíti elő, Ő értékeli
terület egybeforrt, de min- a beérkezett árajánlatokat
den tekintetben együtt- és javaslatot tesz a nyertes
működünk alpolgármes- személyére. Javaslatától
ter Asszonnyal, üléseinken eltérni csak nagyon indojelen van, tanácsaival segí- kolt esetben lehet, hiszen
ti és felügyeli tevékenysé- pontozásos rendszer van.
günket.
A Hivatal dolgozói, pénzMivel a Pénzügyi és Köz- ügyi, műszaki szakemberei
beszerzési Bizottság felállí- kizárólag tanácsadóként
tása minden településen vehetnek részt ebben, hikötelező, a munkájával szen a vonatkozó jogszakapcsolatos előírásokat bályok komoly összeférhe2003. óta nagyon szigorú tetlenségi szabályok közzé
törvényi keretek szabá- szorítják Őket!
lyozzák, így mozgásterünk
nincs.
Ki hozza meg a döntést?

minden
képviselővel,
nem képviselő bizottsági
tagokkal, polgármesterrel,
szakértővel, de jelen vannak a cégek és minden érdeklődő.

Egyetlen egyszer sem,
minden pályázati pénzzel
elszámoltunk, az ellenőrök
mindent rendben találtak,
sőt a későbbi utóellenőrzéseknél sem volt probléma.

Nyilvános az ülés? Nem
sért ez üzleti titkot?

A közel két milliárd forint
A Bizottság ülése nyil- teljes mértékben pályávános, bárki jelen lehet, zati forrás volt?
meghallgathatja az elhangzottakat, sőt bele is Természetesen nem! Ehtekinthet az árajánlatokba. hez az elmúlt négy év
A zárt ajánlatok bontása- alatt több mint negyed
kor az ajánlattevők jelen milliárd forintot kellett a
vannak, figyelemmel kísé- képviselő-testületnek hozrik a teljes folyamatot aktí- zátenni, amelynek előtevan részt vesznek a mun- remtése óriási feladat volt.
kában.
Szükség volt a lakosságra
az adóbefizetésekkel, a
Ugyanez a helyzet a szer- szigorú takarékoskodásra,
ződésekkel és az elszá- a jegyzői munkára a kintmolásokkal is?
lévőségek behajtásával,
és a költségvetés pontos,
Természetesen! Minden szigorú és folyamatos felanyag nyilvános, sőt az ügyeletére.
ellenőrzések eredményei
is! Ma már olyan szigorú Képviselő Asszony! Az
feltételek vannak, hogy a eredmények
Önöket
legkisebb hiba, hiányos- igazolták, Kétegyháza
ság a támogatás elveszté- fejlődött, szépen gyasét eredményezheti.
rapszik. Sok sikert a következő évek munkájáA támogatási szerződé- Lényegében a Bizottság, Volt ilyen?
hoz!
sek megkötését követően amely ilyenkor kiegészül
(J.)
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Újra itt volt a „Nagy Csapat”
Esténként és délután szenzációs művészek szórakoztattak minket, itt volt
Ónodi János, Attila a Házibuliból, Herceg Dávid a Voice felfedezettje, Majka
és Curtis és vasárnap este Szűcs
Judith.
Délben közös ebédre láttak minket
2014. augusztus közepén újra csaszobrász verseny, de természete- vendégül, közben remek művészek
együtt ünnepelt Kétegyháza, kö- sen megkerestük az „Év pogácsáját” is. teremtettek jó hangulatot.
szöntöttük településünket, szüle- Pénteken megrendeztük a „Harco- Remek programok, színvonalas műtésnapjához méltóan félretettük sok Éjszakáját” szombaton sütöttünk, sor, vidám hangulat, igazi nagy Nap,
kisebb ellentéteinket, jól éreztük főztünk, meghallgattuk a Nyugdíjas nekünk, kétegyháziaknak.
magunkat.
Énekkart, élveztük iskoláink tanulóinak műsorát. Vasárnap eredményt Köszönet a szervezőknek, köszönet
Nagyszerű programot szerveztünk, hirdettünk, nyereményeket sorsol- a támogatóknak, tisztelet a fellépőkvolt főzőverseny, rajzpályázat, pogá- tunk, játszottunk mulattunk.
nek.
(J.)

Az Újfaluban jártunk!
Kétegyházi
körképünk
egyik állomása volt a Petőfi–telep, új keletű nevén
az Újfalu, kalauzunk Wittmann Attila, aki helybéli
lakosként és műszaki ügyintézőként segítségünkre
volt.
Az utóbbi években mintha felgyorsult volna az Újfalu fejlődése? Mi történt?
A képviselő-testület a település többi részéhez hasonlóan kiemelt figyelmet
fordít az Újfalura is. Az utak
kátyúzása folyamatosan
történik, különös tekintettel a Névtelen utcára, amelyet teljes szélességében
felújítottunk. Elvégeztük a
kerékpárút karbantartását,
biztonságos és komfortos
felület áll a kerékpárosok
rendelkezésére.
Új járdák is épültek?

Természetesen! Legutóbbi
nagyobb közterület felújítási pályázatunk egyik
legfontosabb szelete a
Damjanich utca járdával
való ellátása volt, ennek
keretében a szigorú műszaki szabványoknak is
megfelelő, egy méter széles létesítmény épült meg,
melyet a lakosok nagy
örömére adtunk át.
Emellett a meglévő járófelületek karbantartását is
elvégezzük, a régi lapokat
újraszintezzük, aládolgozunk, a vízelvezetést megoldjuk.

ságosak. Ez utóbbiakra vonatkozóan tavasszal volt
ellenőrzés, mely mindent
rendben talált, az eszközöket újra és magas szintűre
minősítették a szakemberek.

Mi a helyzet a belvízzel?
Rendeztük a problémákat,
a Névtelen utca mellett
új árkot építettünk, de a
meglévőket is folyamatosan karbantartjuk, tisztítjuk. 2 millió forintból
eltávolítottuk a szemetet
és egy gyönyörű tavat alakítottunk ki a Medgyesi
soron.
Mivel szereznek örömet a A közfoglalkoztatás keretében a korábban üzemen
gyermekeknek?
Az európai előírásoknak kívül helyezett óvoda épümegfelelő gyermekjátszó- letét felújítottuk, abban
teret alakítottunk ki, pályá- kaptak helyet az oktatázati forrásból. Az eszközök sok, képzések.
szépek, jól karbantartottak
és messzemenően bizton- Mi várható?

Előkészítés alatt áll a Névtelen utca szilárdburkolattal való ellátásának
tervdokumentációja, és a
vasútbővítési projekt keretében a felüljáró és a Petőfi sor aszfaltozásának a
tervezése.
Sok romos épület található ezen a területen. Mit
tesznek ebben az ügyben?
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az illegális
bontásokat, azonnal jelzünk az illetékes építési
hatóságnak, hogy megtehessék a szükséges intézkedéseket.
Az év során több alkalommal elvégeztük az egészségre veszélyes szemét
elszállítását, illetve igyekszünk ösztönözni a tulajdonosokat a telkek tisztántartására.
Köszönjük a válaszokat! (J.)
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Figyeljük tereinket!

A sötétben is látó, fáradhatatlanul figyelő, eltökélt és a végtelenségig
hűséges „munkatársak”
álltak szolgálatba Kétegyházán, utcáinkon, tereinken. Látnak, figyelnek és
„emlékeznek”, a közbiztonságot szolgálják.

11
nagyteljesítményű
térfigyelő kamerát telepítettünk, melyek egy
központi rendszerbe továbbítják a közterületen
történtekről
készített
képeket, illetve filmet.
Szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése
esetén a felvett anyagot a
Közel 10 millió forin- nyomozóhatóság vizsgáltos pályázati forrásból hatja, és felhasználhatja

Együtt-működünk!
A korábbiakhoz hasonlóan, ez év őszén is
megbeszélést kezdeményezett Kalcsó Istváné
polgármester Asszony
a temetőket üzemeltető
egyházak képviselőivel
annak érdekében, hogy
az eddigi jó együttműködés továbbra is megmaradjon. A temetőkertek karbantartására az
egyházak szerződés kötöttek egy külső vállalkozóval, azonban nagyobb
ünnepek
alkalmával
munkatársaink segítsé-

get nyújtanak a szépítéshez és díszítéshez.
Kétegyháza képviselőtestülete évek óta minden lehetséges segítséget megad az egyházak
részére annak érdekében, hogy megőrizhessük szeretteink nyughelyét, méltó és békés
környezetet biztosítunk
a kilátogató hozzátartozók, családtagok számára – mondta Kalcsó
Istvánné polgármester
Asszony.
(J.)

az eljárás lefolytatásához
vagy a bizonyításhoz.

A rendszer hivatalos
üzembe helyezése 2014.
október 8. napján.
A beruházás óriási előre- 16.00 órakor lesz a pollépés településünk köz- gármesteri hivatal előtti
biztonságának javítása téren, melyre minden
irányába, ezek a berendekedves érdeklődőt szezések a polgárőrség lelkes
retettel vár településünk
munkatársaival és telepüKalcsó
lésőreinkkel kiegészülve polgármestere
teljes védelmet tudnak Istvánné polgármester.
(J.)
nyújtani számunkra.

Újra Bursa!
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete egy
emberként állt újra a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat mellé, továbbra is biztosítja a szükséges
önkormányzati forrást és hívja, várja a jelentkező
tanulókat.
Bővebb információ: Rákócziné Tripon Emesénél
kapható a Polgármesteri Hivatalban vagy a www.
ketegyhaza.hu honlapon, ahonnan a szükséges
adatlapok is letölthetők.
(J.)
Kiadja: Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatal
www.ketegyhaza.hu - email: ujsag@ketegyhaza.hu
Nyomdai előkészítés, szerkesztés: Rakusz János

