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Lassú lépésekkel, szinte 
poroszkálva érkezik a tél, 
mintha ismeretlen hely-
re tévedt volna, és nem 
tudná, mitévő is legyen! 
A falevelek még vidá-
man sütkéreznek a bá-
gyadt őszi napsütésben, 
de már fázósan bújnak 
össze, ha egy-egy hajnali 
ködfuvallat végigsuhan 
közöttük.

Véget ért az év, a hóna-
pok elszáguldottak, de a 
szürkeségben bágyadt, 
reszkető gyertyalángok 

gyúlnak. Pislákolnak az 
ablakokban, integetnek 
egymásnak, vidáman 
nyújtogatják nyakukat, 
utat mutatnak a hazafelé 
igyekvőknek, beragyog-
ják a szobákban megpi-
henő fenyőfákat.

Karácsony közeleg!

A fény ünnepe, a sötét-
ség vége, amikortól a 
nappalok hosszabbodni 
kezdenek, a hosszú, ri-
deg éjszakák újra átadják 
helyüket a fénynek.

Karácsony közeleg!

A megpihenés ünnepe. A 
jól végzett munka dicsé-
rete, a dolgos év lezárása 
és egy új kezdete. Ideje 
egy percre visszanézni, 
mit tettünk, mire jutot-
tunk, helyesen tettük-e, 
amit tettünk, sikerrel vet-
tük-e az akadályokat.
Mert hosszú év volt, hosz-
szú és nehéz, de nincs 
miért szégyenkeznünk. 
Sokat nevettünk, néha 
sírtunk, de helyt álltunk, 
tettük a dolgunkat.

Kedves kétegyházi 
Lakosok!

Köszönöm, hogy segítet-
ték munkánkat, megér-
tették céljainkat, velünk 
dolgoztak Kétegyházá-
ért, a kétegyházi csalá-
dokért.
Áldott, békés karácsonyt 
kívánok Önöknek, sike-
reket, békességet és sok-
sok örömet a következő 
esztendőre!

Kalcsó Istvánné
polgármester

Lassú lépésekkel

„Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.”
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A település vezetése a köz-
ség adottságait figyelembe 
véve az elmúlt évek alatt jól 
átgondolt tervek alapján 
foglalkoztatott helyi lakoso-
kat a közmunka keretében. 
A munkaprogramban éven-
te eltérő létszámú dolgozó 
vett részt, mely humánerő-
források létszáma alapvető-
en az évenkénti tervekhez 
igazodott, de természete-
sen a létszám kialakítások-
nál több tényezőt is figye-
lembe vettünk elsősorban 
a munkanélküliek szociális 
helyzetét a településünkön. 
2005-ben az Önkormányzat 
erején felül vállalta 280 fő 
közfoglalkoztatott foglal-
koztatását, mert a települé-
sen más munkalehetőség 

nem áll rendelkezésre.
A 2015. évi START mezőgaz-
daság közmunkaprogram 
keretén belül 150 főt alkal-
mazunk. Elsősorban kapás 
növényeket termesztettünk 
kézi munkaerő alkalmazá-
sa céljából. A megtermelt 
javakat főként konyhai és 
segélyként történő fel-
használásra adtuk át. Kézi 
munkaerő alkalmazásá-
val jelentősen csökkent a 
vegyszerek felhasználása, 
ezáltal egészségesebb alap-
anyagokat tudtunk meg-
termelni. Többek között 
zöldségféléket, így burgo-
nyát, zöldbabot, zöldborsót, 
retket, csemegekukoricát, 
petrezselymet, sárgarépát, 
étkezési paprikát, fokhagy-

mát, paradicsomot, salátát, 
uborkát, vöröshagymát ter-
mesztettünk. A pályázatból 
nagyobb értékű munkaesz-
közök beszerzését biztosí-
tottuk, mint például vető-
gép, szárzúzó, 2 db fűkasza, 
ezzel segítve a folyamatosra 
tervezett növénytermeszté-
sünket.
Az önkormányzat a 2016. 
évi programban közel 18 
ha-on folytat majd gazdál-
kodást. A település ebben 
az évben első alkalommal 
kendermagtermesztést 
is betervezett. A növény 
termesztése új kihívás elé 
állítja a program szakmai 
vezetését, mivel speciális 
agrárismereteket követel, 
továbbá igen magas a kézi 

munka igénye. Ugyanakkor 
a biztos piac reményében, 
az elkövetkezendő évek jó 
perspektívát mutatnak a 
kendertermesztéssel kap-
csolatban.
A program sikeressége ér-
dekében Kétegyháza Nagy-
község Önkormányzata az 
NFA-tól vagyonkezelésbe 
5 éves időtartamra kapott 
állami földeket. Az érték-
teremtő közösségi munka 
csak úgy lehet gazdaságos 
és eredményes, de legfő-
képpen hosszú távon is 
fenntartható, ha a program 
keretein belül megfelelő 
tapasztalattal rendelkező 
mezőgazdasági szakembe-
reket is alkalmazunk.

Sikeres közmunkaprogramok Kétegyházán

Kétegyházán több éve folytatnak értékteremtő, termelő munkát a közmunkaprogramok keretén belül. A siker 
egyik záloga – a felelősségteljes tervezés és szakmai végrehajtás után -, a pályázatokat kiíró, és koordináló szer-
vekkel, így a Belügyminisztériummal, és a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatalának Foglalkozta-
tási Főosztállyal való eredményes munkakapcsolat kialakítása és ápolása. 

Ezúton szeretné a lakosságot a Családi Egyesület Kétegyháza tájékoztatni arról, hogy a NEA 
Működési pályázatán a 2015-2016-os pályázati évre 1 000 000 Ft támogatást kapott. A pályázatban 
az egészségmegőrzés - rehabilitáció az egészségesebb Kétegyházáért projekt keretein belül a 
Művelődési ház segítségével  Xbox olimpiát szervezünk, játékosan, sportra nevelés céljából. Valamint 
januártól a művelődési ház klubfoglalkozásán belül, meglévő eszközeinkkel idősebb lakosainknak és 
minden érdeklődőnek tornát tartunk, minden hétfőn 16.00 óra után, mely remélhetőleg a projekt 
után is folyamatosan működni fog.          Tisztelettel: Kalcsó Rita egyesület vezetője
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Testületi hírek
Településünk képviselő-testülete 
havi rendszerességgel, emellett a 
jelentkező feladatoknak megfelelő 
gyakorisággal ülésezett. A tervezett 
nyári ülésszünetet csak részben si-
került betartani, hiszen több fon-
tos kérdésben kellett döntést hozni 
vagy álláspontot kialakítani.
Kalcsó Istvánnét, településünk pol-
gármesterét kérdeztük.

Polgármester Asszony! Milyen fonto-
sabb és a lakosságot közvetlenül érin-
tő döntések születtek?
Jogszabályban rögzített kötelezett-
ségünknek tettünk eleget néhány ut-
canév megváltoztatásával. Az egyes 
utcanevekre egy szakemberekből álló 
bizottság tett javaslatot, melyeket köz-
meghallgatás keretében tárgyaltunk 
meg. A képviselő-testület döntése sze-
rint a következő változásokat vezettük 
be:

Milyen feladatok hárultak a lakosság-
ra?
A testület döntése szerint a Hivatal in-
tézte az adminisztrációt, igyekeztünk 
a lehető legkisebb terhet hárítani a la-
kosokra. A lakcímkártyák a napokban 
kerülnek postázásra, így vélhetően a 
legkisebb kényelmetlenséggel járt a 
változtatás.

Megszépülni látszanak az intézmé-
nyek. Milyen munkálatok folytak?
Két jelentős pályázatot nyertünk el 
energetikai korszerűsítésre. Ezek kere-
tében elláttuk új nyílászárókkal és hő-

szigeteléssel a Márki Sándor Általános 
Iskolát, az Egészségházat, az „Újfalusi 
Óvoda” épületét és a községházát. A 
pályázatok önerőt nem igényeltek, 100 
%-os támogatásban részesültünk, a 
beruházás eredményeképpen jelentős 
fűtésköltség csökkentésre számítunk, 
amely javítani fogja költségvetésünket.
Az Úttörő utca 4 és 26 szám alatti in-
gatlanok hőszigetelését és nyílászáró 
cseréjét a közfoglalkoztatás keretében 
végeztük el.

Nagyon ritkák az ilyen, önerő nélküli 
támogatások. Hogyan sikerült ezeket 
megszerezni és milyen összegűek?
Valóban nem jellemzőek, de Vantara 
Gyula országgyűlési képviselő Úr segít-
ségével sikerült. Amikor tájékoztatott 
arról, hogy lesz lehetőség energetikai 
korszerűsítéssel kapcsolatos pályáza-
tok benyújtására, rögtön elkezdtük az 
előkészítő munkálatokat. A pályázat 
benyújtására felkészültünk. A két beru-
házás összköltsége 169 millió forint. 

Munkálatok folytak az önkormány-
zati Sportpályán is. Hogyan áll ez a 
beruházás?
A lakosság körében ismertek a régi 
sportpályával és a kastélykerttel kap-
csolatos viták, amelyek miatt saját 
sportlétesítményt kellett kialakítanunk. 
Mivel erre a célra saját forrásunk nem 
állt rendelkezésre, minden lehetőséget 
igyekeztünk megragadni. A Belügy-
minisztériumhoz fordultunk és végül 
közel 20 millió forintos összeggel el-
indult a munka. Az építkezés részben 
elkészült, a területrendezés van hátra, 
amelyet viszont az évszak és az időjárás 
határoz meg.
Az öltöző kialakítása és felújítása is fo-
lyamatban van, melyet a Sportegyesü-
lettel együttműködve az Ő pályázataik 
támogatásával és részben saját erőből 
valósítunk meg. Terveink szerint az őszi 
szezont már itt fogják kezdeni sportoló-
ink.

Kétegyházán lényegében nincs mun-
kanélküliség. Hogyan sikerült ezt el-
érni?
Nagyon jó a kapcsolatunk a munkaügyi 
kirendeltséggel, minden foglalkoztatási 
lehetőségről elsőkként értesülünk. Min-
den olyan lakosnak, aki dolgozni tud 
és akar, munkalehetőséget biztosítunk, 
amelynek képességei szerint eleget is 
tud tenni.

Hogyan alakul a varrodai üzem hely-
zete? Sikerült beindítani a munkát?
A varroda kialakításához állami támoga-
tást kaptunk, amely a teljes felszerelést, 
a béreket és az alapanyagokat fedezi. 
Kiképeztük a dolgozókat és kisebb csú-
szással, de megkezdődött a termelés.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy 
nagyon sok múlik ezen a projekten. 
Amennyiben sikeres lesz, és a varrónők 
tudják teljesíteni a megállapított nor-
mákat és a megfelelő minőséget, olyan 
üzem működhet, amely hosszú évekre 
munkát ad majd nekik. Lényegében 
bebizonyíthatják, hogy Kétegyházán is 
vannak olyan dolgozók, akik képesek 
egy működő és paci alapon is helyt álló 
üzemet működtetni.
Nagyon bizakodó vagyok, minden se-
gítséget megadok és megadunk a dol-
gozóknak, most már rajtuk a sor, hogy 
bizonyítsanak önmaguknak és Kétegy-
háza lakosságának. Eddig minden jó 
ütemben halad, szigorú elvárások men-
tén, de jó ütemben és jó minőségben 
dolgoznak az asszonyok. Eddigi hozzá-
állásukért elismerés illeti őket, de ezt 
az ütemet tovább kell fokozniuk, hogy 
2017. márciusától már ne közfoglalkoz-
tatásban, hanem egy önálló üzemben 
teljes munkabérért dolgozhassanak.

Elfogadta a testület a következő évi 
költségvetés irányelveit. Mit tartal-
maz ez a dokumentum?
A költségvetési előkészítése alatt több 
közmeghallgatást tartottunk, ahol a 
lakosság is elmondhatta véleményét. 

Régi elnevezés
Úttörő utca
Sallai utca
Marx utca
Vöröshadsereg utca
Ságvári utca
Filimon utca
MÁV Telep
Külső MÁV Telep

Új elnevezés
Szent Imre utca
Kastély utca
Rózsa utca
Vörösmarty Mihály utca
Hunyadi János utca
Eminescu utca
MÁV lakópark
SZECSEV lakópark
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Ezeknek megfelelő a testület irányel-
veket határozott meg, amelyek között 
a leglényegesebb a szigorú takaré-
kosság. A működtetési költségeket a 
már említett energetikai beruházással 
csökkenteni igyekszünk és csak olyan 
beruházásokat indítunk el, amelyek 
nem vagy csak nagyon csekély önerőt 
igényelnek.

Hogyan hat ez a település fejlődésé-
re?
Alkalmazkodnunk kell az új körülmé-
nyekhez. Kis lépésekkel fogunk halad-
ni, de jó irányban. Lesznek problémák, 
lakossági kérések, igények, amelyeket 
csak később fogunk tudni teljesíteni, 
sőt olyan is lehet, amelyet egyáltalán 
nem, de igyekszünk, és minden lehe-
tőséget, kapcsolatot ki fogunk hasz-
nálni.

Elfogadta a testület a helyi adókról 
szóló rendeletet. Van-e ebben válto-
zás?
2013. óta nem változtak az adók Két-
egyházán, így most egy 500 forintos 

emelésről döntöttünk. Fontos tudni, 
hogy egy település életében kizárólag 
a helyi adók, a telekadók és az iparűzé-
si adók képezik a saját bevételt. Ezek 
nyújtanak fedezetet a közszolgáltatá-
sokra, közvilágításra, pályázatok ön-
erejére, utak, járdák építésére, javítá-
sára.
Kétegyházán – más környező tele-
pülésekkel ellentétben – az iparűzési 
adó nagyon alacsony bevételt ered-
ményez, így nem tekinthetünk el más 
adófajtáktól. Üzemeink nincsenek és 
sajnos jelentős betelepülés sem vár-
ható, tehát nekünk, lakosoknak kell 
hozzájárulnunk a kiadásokhoz.

Átalakulások várhatóak a szemét-
szállításban. Hogyan hat ez a lakos-
ságra?
A korábban lecsökkentett lakossági dí-
jak nem fedezik a szolgáltató kiadásait, 
így a befolyt lakossági adók terhére 
jelentős hozzájárulást kell fizetnünk. 
Ennek mértéke éves szinten közel 
7 millió forint. Összehasonlításként 
megjegyzem, hogy ez az összeg majd-

nem pontosan megegyezik az összes 
éves kommunális adó összegével.
Az új szolgáltató a DAREH sajnos csak 
a jövő év közepétől indul be, így más 
megoldást kell találnunk olyat, amely-
lyel a közszolgáltatás minősége nem 
változik, és nem kell fizetnünk kiegé-
szítést a szolgáltatónak.

Meghallgattuk a lakossági véleménye-
ket, a bizottsági tagokat, majd - hosz-
szas tárgyalás eredményeképpen - a 
képviselő-testület döntésre jutott és 
egy másik szolgáltatót keres, amely-
nek esetleges veszteségeit már nem 
nekünk, hanem az államnak kell majd 
fedeznie. Ez a döntés éves viszonylat-
ban közel 10 millió forintos megta-
karítást eredményez, mégpedig oly 
módon, hogy a lakossági szolgáltatás 
minősége, gyakorisága és a lakosság 
által fizetendő díj nem fog változni.

Polgármester Asszony!

Köszönjük a válaszokat és 
a tájékoztatást. (J.)

A közbeszerzést követő-
en a Szabó és Társa Bt.-vel 
2015.04.22-én vállalkozási 
szerződés került megkötés-
re. A kivitelezés jó ütemben 
haladt. A jelen pályázattal 
igényelt támogatásból egy 
60x90 m nagyságú sportpá-
lya került kialakításra, gyom-
irtással, humuszterítéssel, 
talaj-előkészítéssel, henger-
léssel, végül gyepesítéssel, 
az ehhez kapcsolódó mun-
kadíjat a közfoglalkozta-
tásból valósítottuk meg. A 
pályázat megvalósításához 
közfoglalkoztatottakat fog-
lalkoztattunk. A pálya körül 

5 m magas labdafogó kerí-
tés került kiépítésre. A pálya 
két oldalán 1,2 m magas 
nézőtéri korlát lett elhe-
lyezve, 2,5 m-ként. A pálya 
körül a játéktér megvilágí-
tására 4 db nagynyomású 
világítótestet helyeztünk el. 
A beruházás megvalósítá-
sának járulékos költségeit, 
a tervezés, a közbeszerzés 
és a műszaki ellenőrzés 
költségeinek 90 %-át is a tá-
mogatásból fedeztük. Mivel 
a fejlesztéshez a sportegye-
sület szakmailag nagyban 
hozzájárul, ezért a terület 
a megvalósulást követően 

„hazai pályaként” is funkci-
onálna, több településnek 
adva helyet a sportolásra. 
A működtetés költségeit 
úgy igyekszünk csökken-
teni, hogy a pálya fenntar-
tásának, karbantartásának, 
fűnyírásnak a feladatait szin-
tén közfoglalkoztatottakkal, 
valamint a lakosság és a 
sportegyesület összefogá-
sával valósítjuk meg. 
A fejlesztési elképzelések 
a pályázat tárgyát képe-
ző beruházással még nem 
merültek ki. Más pályázati 
forrásból öltözőt kívánunk 
kialakítani a meglévő épü-

letből, amely az előírások-
nak és az MLSZ elvárásainak 
maradéktalanul megfelel. A 
pálya nyugati oldalán szin-
tén lakossági összefogás-
sal lelátót építünk, ahol a 
szurkolók helyet kaphatnak 
majd. A sportlétesítmény 
melletti közterületen parko-
lót alakítunk ki, a járművek 
szabályos és biztonságos 
elhelyezése érdekében. A 
létesítmények kialakításá-
nál figyelemmel leszünk az 
esélyegyenlőségi előírások-
ra, a részleges akadálymen-
tesítést mindenütt megva-
lósítjuk. 

Szakmai beszámoló
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az óvodai, 
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására a „Mudin Fivérek Sport- és Szabadidőköz-
pont kialakítása” címmel. A vissza nem térítendő támogatás összege 19 387 419 Ft. 
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A Békés Megyei Család, 
Esélyteremtési és Ön-
kéntes Ház „CSALÁDJÁ-
RÁS” programja keretében 
olyan családokat keres fel 
otthonukban, ahol sok 
gyermek nevelkedik nagy 
szeretetben. Kétegyházán, 
Malkócs Norbert és felesé-
ge Erika asszony engedtek 
nekünk bepillantást hétköz-
napjaikba.
Érkezésünkről tudtak, hisz 
Molnár Kleopátra, család-
gondozó segített nekünk 
az esemény megszervezé-
sében, ahová Rákócziné 
Tripon Emese, alpolgár-
mester is velünk tartott. 
A családanya már a kapu-
ból terelt bennünket hajlé-
kukba, ahol a lurkók nagy 
komolysággal tekintettek 
találkozásunk elé. Fizimis-
kánkat mustrálva, s szóba 
elegyedve rögtön oldottá 
vált a hangulat, mindnyájan 
a konyhában telepedtünk 
le. 
Hamar kiderült, hogy a szü-
lők, maguk is nagycsaládból 
származnak, s a rokonság 

körében is igen elterjedt a 
népesebb família. A háziasz-
szony előrebocsátja, a gyer-
mek ajándék és ő annyit 
fogad, ahányat ad az élet. 
Soha nem jutott eszébe er-
ről másképp gondolkodni, 
pedig gyakran szembesül 
azzal, hogy az emberek a 
nagycsalád fogalmához va-
lami idegent, negatívat tár-
sítanak. Ő dolguk! 
Ahogy illik, sorra mutat-
koztunk be mi felnőttek és 
szebbnél szebb gyerekek, 
szebbnél szebb nevekkel. 
Vendéglátóink gyorsan el-
újságolták, hogy hetedik 
testvérük már nem lakik ve-
lük, Krisztián megnősült és 
unokával is megajándékoz-
ta a nagyikat Noel szemé-
lyében, akit ottjártunkkor 
is vártak, mert minden nap 
jönnek a szülői házba.
Kristóf 18 éves, mindene 
a boksz, Magyar Bajnoksá-
gon való szereplésig vitte!  
Nagyon büszkék rá, még ki 
is tüntették a nyári Pogá-
csafesztiválon „Kétegyhá-
za sportjáért”. Erik 15 éves, 

cukrásznak tanul, bizony 
néha már anyjának is tud 
újat mutatni a tűzhelynél. 
Domján az, akit 13 évesen 
minden érdekel, de főként 
az üzlet világa. Minden áron 
pénzt szeret keresni, amiért 
nem rest tenni, ha kell fát 
gyűjt, ha kell a hegesztés-
ből veszi ki a részét, hogy 
legyen saját zsebpénze.
Cintia 11 éves, őt leköti az is-
kola. Egyébként valamennyi 
gyermek a román általános 
iskolában tanult, tanul. Nor-
bert, 9 éves, focizik, érem-
mel a nyakában sikerült 
rávennünk egy fotóra. Ő és 
szülei komoly döntés előtt 
állnak a sportot illetően, 
mert két helyre is csábítják a 
tehetséges kölyköt. És ennél 
a pontnál esik szó először 
anyagiakról. Heti három 
edzés Gyulán a Grosics Lab-
darúgó Akadémián, nem 
kevés pénz. A nagyobb gye-
reknél is a boxnál 50. 000 
ft. volt csak egy nevezés, 
mondjuk Nagykanizsára. 
Édesanya elmondta, hogy 
sok támogatást kaptak már 

eddig is önkormányzattól, 
családsegítőtől, most egy 
magánszemély is vinné az 
edzésekre a „kicsit”, de ho-
gyan is várhatná el ezt, ha 
nem tudja viszonozni!   
A legfiatalabb családtag 
Rebeka, a maga 8 évével, 
aki nem rejti véka alá, hogy 
szereti a tini sorozatokat 
délutánonként. A gyerekek 
imádják egymást, de apju-
kat sokat nélkülözik, mert 
az éjjel-nappal, hétvégén is 
dolgozik, hogy előteremtse 
a mindennapi betevőt csa-
ládjának. Erika asszony is 
közmunkaprogramban van, 
nemrég tanfolyamra adta a 
fejét, zöldség-és gyümölcs-
feldolgozó képesítést szer-
zett. 

Szóval, zajlik az élet, mond-
ták, s arra a kérdésre, hogy 
miért jó nagycsaládban élni 
többen is rávágták egyszer-
re: azért mert nem unalmas, 
valaki mindig tud segíteni a 
másiknak és nincs lehetet-
len! 

Baukó Ildikó

Vendégségben Malkócséknál
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuban sült pogácsa a család.
Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek.
Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben.
Némelykor épp a legutolsó menedék... 
A család az, ahol zúzmarás időkben, titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata.”  
(Sütő András)
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KÉTEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL VALÓSULT MEG KÉTEGYHÁZA KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE 
 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata vissza nem térítendő támogatás segítségével tulajdonában és 
üzemeltetésében lévő négy épületének energetikai fejlesztését valósította meg. 
 
A fűtési energiaigény csökkentése érdekében az Egészségügyi centrum, a Közfoglalkoztatottak 
telephelye, a Községháza és az Üzemeltetési iroda épületeinek külső határoló felületeinek 
hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje valósult meg. A projekt során a megnevezett épületek 
valamennyi homlokzatát és padlásfödémjét hőszigetelték, valamint a külső nyílászárókat cserélték. A 
projekt által az épületek hőveszteségének csökkentését várják, amelynek köszönhetően csökken a 
fűtéshez szükséges felhasznált földgáz mennyisége, ezúton is felhívva a figyelmet az 
energiatakarékosság és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésének 
jelentőségére. A projekt eredményeként az épületek költséghatékonyabb fűtése válik lehetővé.  
 
A Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése – Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése c. kiemelt projekt lehetővé teszi, hogy az 
Európai Uniós irányelveknek megfelelően a magyarországi közintézmények teljesítsék az előírt 
energiafogyasztás-csökkentést. A projektnek köszönhetően Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzatának fűtésre fordított kiadásai jelentősen csökkennek, ezáltal is elősegítve a település 
fenntartható fejlődését. 
 
A Környezet és Energia Operatív Program keretében Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 
75.687.200 forint vissza nem térítendő nyert el a fenti fejlesztés megvalósítására. 
 
A projekt megvalósulásának kezdete: 2015. 09. 01. 
 
A projekt megvalósulásának vége: 2015. 11. 30. 
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Sporthírek
KÉTEGYHÁZI DRAGON

TAEKWONDO SZAKOSZTÁLY
KÉTEGYHÁZI KÜZDŐSPORT HÍREK

A Monori Diákolimpia után, ahol Putnoki Renáta két 
bronzérmet és Nagy Viola Mária egy arany és egy 
bronzérmet szereztek küzdelem és formagyakorlat 
kategóriában a hétvégén újabb verseny következett.

1 arany, 2 ezüst, 3 bronz a Mezőhegyesi Nyílt Taekwondo 
Bajnokságról!
November 21-én került megrendezésre a I. Nyílt Mezőhe-
gyesi Fujimae Kupa Taekwondo verseny.
A Kétegyházi S.E. Taekwondo szakosztályát 8 fő képviselte. 
A verseny egyben otthont adott a 2015. évi ’’Hard-Contact’’ 
felnőtt férfi kiütéses bajnokságnak is, így a hazai MMA-saink 
sem maradhattak ki a bunyóból. A verseny egyben jó lehe-
tőséggel szolgált, hogy a különböző stílusok megméres-
senek. A versenyen karate, kik-boksz, Taekwondo, és MMA 
harcosok is indulhattak.

Eredmények: Light-Contact küzdelem
Gyermek korosztály: 8-10 évesek

Nagy Viola Mária aranyérem
Serdülő korosztály: 10-14 évesek
Niedermayer György bronzérem
Ifjúsági korosztáy:14-18 évesek

Pilán Márkó ezüstérem 
Faragó Róbert bronzérem

Eredmények: Pénzdíjas Hard-Contact KO küzdelem
Felnőttek:

Csóti István ezüst érem + 80 kg-ban
Veder Martin bronzérem – 68 kg-ban                        

SZEGED, AMATŐR MMA MAGYARBAJNOKI FORDULÓ
2015. november 28-án Szegeden került megrendezésre 
ketrecharcosainknak, az év utolsó Magyar Bajnoki forduló-
ja. Farkas Petra -68 kg-ban a megtisztelő 2. helyet vívta ki, 
a döntőben kitartva a 3. menetig egy kemény csatában 
maradt alul Növényi Norbert tapasztaltabb versenyzőjével 
szemben.
Veder Martin is ketrecbe szállt ezen a napon és látványos 
győzelmet aratott a nála 14 kg-mal nehezebb, szegedi el-
lenfelével szemben Super Fight kategóriában.                      

Gratulálok minden versenyzőnek a tisztes helytálláshoz!
                      Nagy László 4.dan mester

Farkas Petra Veder Martin

December 12-én a profik között lép ketrecbe Egeresi Gergő 
Budapesten a HFC nemzetközi MMA szervezet rendezvé-
nyén. Az eseményt a Sport1 TV felvételről közvetíti.
Sok sikert ’’Geri’’ ! 

2015. november 29-én Bu-
dapesten került megrende-
zésre a magas övesek téli 
összevont övvizsgája. Szak-
osztályunk serdülő Magyar 
Bajnoka Krutek Bence sike-
resen vizsgázott 4. gup kék 
övre. Teljesítményével kivív-
ta Harmat László 8. danos 
nagymesterünk a Magyar 
Taekwondo Alapítójának    
elismerő szavait, dicséretét.
              

Gratulálok a harcosoknak a szép eredményekhez!
                      Nagy László 4.dan mester

BUDAPEST, ORSZÁGOS 
ÖSSZEVONT 

TAEKWONDO ÖVVIZSGA:                    

(A képen Krutek Bence, Harmat Lász-
ló 8. danos nagymesterrel a  Magyar 
Taekwondo alapítójával)




