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 A Karácsony már időtlen idők óta a 
szeretet ünnepe, a boldogság a meg-
hittség napja. A Karácsony mindent 
és mindenkit megváltoztat. Jobban 
vágyunk a csendre, a nyugalomra, 
visszatérünk azokhoz az értékekhez, 
amelyek a hétköznapok rohanásában 
időnként a háttérbe szorulnak. Jobban 
figyelünk családunkra, barátainkra, 
embertársainkra. Az ajándék vásárlás 
és az ünnepi készülődés izgalma cso-
dálatos, azonban ezen az ünnepen 
mégis a szereteten van a fő hangsúly, 
azokon a meghitt pillanatokon, melye-
ket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. 
Néha egy szóval, egy mosollyal, egy 
érintéssel sokkal többet tudunk kife-
jezni, mintha drága ajándékokkal hal-
moznánk el egymást. Sok ember nem 
tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez 
nem más, mint az igaz szeretet.

 Az igazi ünnephez, és az egész éle-
tünkhöz nem kell más, csak az, hogy 
szeretni, tisztelni tudjuk egymást.

 Mindannyiunknak kívánom, hogy 
az ünnepek elmúltával ne veszítsük el 
az emberségünket, a másik iránti tisz-
teletünket, szeretetünket. 

 Kívánom Mindenkinek, hogy a Ka-
rácsony segítse Önöket testi, lelki és 
szellemi feltöltődéshez.

Kedves Kétegyháziak!

 Engedjék meg, hogy az év végéhez 
közeledve, köszönetet mondjak mind-
azoknak, akik egész évben segítették 
településünk fejlődését és az önkor-
mányzat munkáját. Így köszönöm a 
polgármesteri hivatal, a bölcsőde, az 
óvodák, az iskolák, az egészségügy, 
a gondozási központ, a művelődési 
ház és könyvtár dolgozóinak a lel-
kiismeretes munkáját, köszönöm a 
lakosságnak, a civil szervezeteknek, 
egyházaknak a különböző társadalmi 
kezdeményezésekben nyújtott segít-
ségét és aktív részvételét.

Kétegyháza Nagyközség Önkormány-
zata nevében áldott, békés, szeretet-
teljes Karácsonyt és Istentől megáldott 
boldog új esztendőt kívánok minden 
kedves Kétegyházi Lakosnak!

Dr. Rákócziné Tripon Emese
alpolgármester

Kedves Kétegyháziak!

Aranyosi Ervin: 

December köszöntő

Nézze meg az ember!
Eljött a december,

hűvös, hideg szélbe
burkolt szeretettel.

Ám, ha ez is tetszik,
szívünk felmelegszik,

a hideg helyére,
a jóság telepszik.

Tárd csak ki a szíved,
másét szelídítsd meg,

legyél édessége
a keserű íznek.

Legyél fénylő lámpa,
s ebbe a világba,

szórd szeretet fényed!
Örüljön, ki látja!

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” 

/János 3:16/

„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, 
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 

Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, 
nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, 

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.”
/I.     Korinthus 13./(János 3:16)
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Önkormányzati hírek
 A Polgármesteri Hivatalban is fel-
gyorsult a munka, megszaporodtak a 
teendők. A Hivatal vezetője néhány gon-
dolatban számolt be a napi rendes mun-
kát meghaladó, ezeken felül jelentkező 
feladatokról.

 Október 2. napján lezajlott az orszá-
gos népszavazás, minden szavazatszám-
láló bizottság példa értékűen helyt állt, a 
munkájukat segítő jegyzőkönyvvezetők 
és a Választási Iroda tagjai jól vizsgáztak. 
Fennakadás nem volt, minden feladatot 
elsőként, hiba nélkül hajtottak végre.

 A napi munka mellett jelentős vál-
tozásra is fel kell készülnünk, ugyanis a 
Kormány egy olyan programcsomagot 
dolgozott ki és vezet be, amely minden 
önkormányzati hivatalnál egységes szoft-
verek használatára vonatkozik. Ennek ke-
retében jelentős megtakarítást érünk el, 
hiszen a korábbi fizetési kötelezettségein 
k megszűnnek.

 Az átállás érdekében munkatársaink 
oktatásban vesznek részt és vizsgát kell 
tenniük. Az új programok közül elsőként 
a pénzügyi, gazdálkodási szoftvert vezet-
jük be, azt követi az adó-program, majd 
az iratkezelési, végül több kisebb alkal-
mazás.

Bár az adatok áttöltése óriási munka lesz, 
igyekszünk ezt úgy elvégezni, hogy a la-
kosság, az Ügyfelek ne érzékeljék a vál-
toztatást.

 Személyi változások is történtek a 
Hivatalban, új pénzügyi csoportvezető 
állt munkába, Rédei Erika korábban a 
Takarékszövetkezetnél dolgozott, nagy 
tapasztalattal rendelkezik és jól képzett 
munkatárs. A személyi munkát és a köz-
foglalkoztatottak hivatali adminisztráci-
óját Járási Tünde végzi, a könyvelést Ma-
gony Ivett segíti.

 Az adóztatással kapcsolatos felada-
tokat Sénerné Kiss Mária látja el, kineve-
zése óta gyorsan tanult, fennakadás, hiba 
nélkül dolgozik.

 Ezzel lényegében a Hivatal minden 
álláshelyét sikerült feltölteni, jól felké-
szült és tapasztalt munkatársakkal gaz-
dagodtunk. 

(J.)

Hivatali hírek
Beköszöntött az ősz, folytatjuk a 
soha be nem fejezhető munkát. 
Településünk életéről, fontosabb 
eseményeiről kérdeztük Kalcsó Ist-
vánné polgármester Asszonyt.

Polgármester Asszony! A nyár folya-
mán több rendkívüli ülést tartott a 
képviselő-testület. Mi indokolta eze-
ket?

Több olyan fontos feladatot kellett 
végrehajtanunk, amelyekről a kép-
viselő-testületnek állást kellett fog-
lalnia. Egyeztettünk a DAREH Társu-
lással, amely a szemétszállítást fogja 
végezni településünkön. Meghoztuk 
azokat a döntéseket, amelyeket a Tár-
sulás munkaszervezete előkészített. 
Jelenleg a közbeszerzési eljárások 
eredményére várunk, a szerződések 
megkötését követően elkezdődhet a 
szolgáltatás.

Újra meghirdettük a Bursa Hungarica 
Ösztöndíj pályázatot. A benyújtott 
kérelmek szerint hat újabb diák kezd-
te meg tanulmányait, velük együtt 
több, mint tíz kétegyházi fiatalnak 
tudunk segíteni a költségek viselésé-
ben.

Újabb értékek kerültek be a Hargi-
tainé Megyeri Valéria által elnökölt 
Települési Értéktárba. A Bizottság fo-
lyamatosan kutatja településünket és 
a fellelt értékeket előkészíti a testület 
ülésére.

Nagyon fontos szerződést írtak alá a 
napokban, a Polgármesteri Hivatal-
ban. Mit tartalmaz ez a megállapo-
dás?

A szerződés egy több éve tartó és 
több szakterületet is felölelő előkészí-
tő munka eredményeképpen szüle-
tett meg. A szennyvízberuházásaink 
folyamatának befejezéséről, az utolsó 
– még hátralévő - ütem megvalósítá-
sáról szól.

Önkormányzatunk csatlakozott egy 
konzorciumhoz, melynek keretében 
együttműködünk a Nemzeti Fejlesz-
tési Programirodával, mely elvégzi 
a terveztetést, a közbeszereztetést, 
szerződéskötést, ellenőrzést. 

Önkormányzatunk feladata az önerő 

biztosítása, ennek érdekében a la-
kosság szervezése és a munkálatok 
figyelemmel kísérése. Az esetleges 
észrevételeket összegyűjtjük és to-
vábbítjuk a kivitelezők felé, de felada-
tunk ezek végrehajtásának ellenőrzé-
se és a lakossági kapcsolattartás is.

A rendelkezésünkre álló információk 
alapján – tekintettel arra, hogy a kö-
zel egy milliárd forintos konzorciumi 
szerződést már aláírtuk – a beruhá-
zásra a jövő év második felében kerül 
sor.

Hatályba lépett a közösségi együtt-
élés szabályairól szóló rendelet. Az 
indokolás szerint a jogszabály azo-
kat a magatartási formákat rendezi, 
amelyeket más jogszabályok nem. 
Hogyan értékeli a rendelet eredmé-
nyességét?
A rendelet végrehajtását a jegyző 
végzi. A településőrök jelzései alap-
ján felszólítja azokat a lakosokat, akik 
vétenek a közösségi együttélés sza-
bályai ellen. Ezek leginkább a közte-
rülethez kapcsolódnak, de előfordult 
már gumiégetés, közterületen törté-
nő alkoholfogyasztás és szabálytalan 
legeltetés is. Amennyiben a felszó-
lítás eredménytelen, egy csoport 
közreműködésével elvégezzük a köz-
területen a munkát, majd ennek költ-
ségeit megtéríttetjük a lakossal. Más 
esetben bírságot szab ki a jegyző, de 
akár a legelő állatok befogása felől is 
intézkedhet.
Összességében úgy értékelem, hogy 
a rendelet szabályai a lakosság na-
gyobb részének álláspontját tükrözi, 
így elérte célját.

Megérkezett a tél. Tudnak-e segíteni 
a rászoruló lakosoknak a fűtési ki-
adások csökkentésében?

A képviselő-testület ebben az évben 
is benyújtotta pályázatát szociális ala-
pon juttatható tüzelőanyagra. Az áfa 
összegét – 836 ezer forintot – önkor-
mányzatunk biztosította, így összes-
ségében 1316 mázsa barnakőszénre 
nyertünk el támogatást. A felhívásra 
270 család jelentkezett, a kérelmek 
elbírálása folyamatban van, a szenet 
még karácsony előtt mindenki kéz-
hez kapja. (J.)
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„Tisztelt Békés Megyeiek! 

Kedves Kétegyháziak és Kedves Min-
denki! 

2016.Június.28.-án végre elkészült a 
Kossuth utca 3. és második tizede is 
a nyertes kivitelező cég a Swietelsky-
nek hála. Ez csak is a szennyvíz 
beruházási hálózat kiépítése után 
valósulhatott meg. Bár már 4 éve, 
hogy kiépítették a hálózatott most 
nyílt rá mód és lehetőség az aszfal-
tozásra. Nagyon jó lett és nagyon 
jó időt fogtak ki ezen a napon, mert 
nem volt meleg. Így hamar ki tudott 
hűlni. A kacskaringós kanyarokat 
szépen kihúzták egyenesre, csak a 
Hunland Food Gabona Nagykernél 
van egy kis kanyar, ami kell is. Majd 
ezt követően mindkét szélét szépen 
feltöltötték és lehengerelték, hogy 
ne nyomja, illetve ne repedjen meg 
középen.  Ez sok évtized után nagy 
öröm ám mindenkinek. Főleg an-
nak, aki abban az utcában tizedben 
lakik a magam részéről is. És pláne 
annak, akinek a háza előtt - még ha 
közterületen is - valami épül szépül.  

Tavaly a Márki Sándor Általános 
Iskola újult meg. Szívből köszö-
net Kétegyháza Nagyközség Ön-
kormányzatának, Vantara Gyula 
országgyűlési képviselő úrnak. 
És végül, de nem utolsó sorban 
Magyarország Kormányának 
(Belügy,NFM,stb.) Az utóbbi 5-6 
évben nagyon előre tört szeretett 
szülőfalunk, ami ha így remekel a 
ciklus végére talán város is lehet 
majd. A tízedik jubileumi Pogácsa 
Fesztivál.  Itt volt nálunk a Muzsi-
ka Tv-ből Magyar Rózsa, kis orszá-
gunk legnagyobb Daavidja, Bódi 
Guszti és Margó, Delhusa Gjon. A 
végén egy gyönyörű és látványos 
tűzijáték zárta ezt a minden idők 
legjobb buliját. Még egyszer szívből 
köszönet Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzatának, Vantara Gyula 
országgyűlési képviselő úrnak. Ma-
gyarország Kormányának (Belügy-
minisztériumnak, NFM, stb) Külön 
köszönet a vállalkozóknak, szpon-
zoroknak és cégeknek a nagylelkű 
támogatáshoz!” 

Településünk Lakosa, Szelezsán József több alkalommal megkeres-
te Önkormányzatunkat kérve, hogy változtatás nélkül jelentessük 
meg cikkét. Kérésének jelen újságunkban eleget teszünk.

 A településünkön működő Családi 
Egyesület „NEA-un-16-m” kódnév alatt 
sikeres pályázatot bonyolított le. A tá-
mogatók közül a legmagasabb összeget 
biztosítottuk a Gyermeknap megrende-
zéséhez, segítettünk a Pogácsafesztivál 
keretében működő körforgó játék üze-
meltetésében, de kivettük részünket a 
játszóház, az ugrálóvár és a tűzijáték fi-
nanszírozásából is.

 A nagyobb rendezvényeken való 
részvétel mellett folyamatosan működ-
tetjük az Egészséges életmód programot, 
aktív mozgásra ösztönözzük és segítjük a 
fogyatékkal élőket és az idősebb korosz-
tályú klubtagokat.

 Egyesületünk tagjai évek óta nagy 
lelkesedéssel vesznek részt a település 
lakóinak segítésében munkájukért, lelke-
sedésükért köszönet illeti Őket!

Kalcsó Rita elnök

Egyesület 
a Családokért

Felhívás!

Kedves kétegyházi Lakosok, 
a tél beálltával tavaink 
befagytak, a jég veszélyes 
lehet, kérem gyermekeiket 
ne engedjék csúszkálni, 
korcsolyázni. 

Felhívom figyelmüket, hogy 
településünkön sem a házalás, 
sem a karitatív vagy más 
célú adománygyűjtés nem 
engedélyezett.
Ha ilyet észlelnek, azonnal 
jelezzék nekem vagy 
munkatársaimnak.

dr. Medgyaszai László
jegyző
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A Napsugár Óvoda sikerei

 Az óvodánk három évvel ezelőtt 
nyitotta meg kapuit, pár szülő kez-
deményezésére. Sokan voltak, akik 
kétkedtek. Ugyan minek ide másik 
óvoda? Miért nem jó az, ami van? 
Lehet csak az újtól, a változástól 
való félelmük mondatta ezt velük, 
de mi eltökélten és ujjongó buzga-
lommal vetettük bele magunkat a 
munkába. Abból volt bőven, hiszen 
célunk az volt, hogy egy gyermek- 
és családbarát intézményt adjunk a 
településünknek, szülőföldünknek. 
Természetesen mi is küzdöttünk kez-
deti nehézségekkel és mivel mindig 
a legjobbra törekszünk, és egyre ma-
gasabbra emeljük a mércét, így már 
hozzászoktunk, hogy tisztességes 
eredményt csak kemény munkával és 
elhivatottsággal lehet elérni. Nagyon 
köszönöm az óvoda dolgozóinak daj-
ka nénitől kezdve, az óvodapedagó-
gusokig az egész éves jó hozzáállását, 
hiszen sem nélkülük, sem az önkor-
mányzat segítsége és támogatása 
nélkül nem érhettünk volna el ilyen 
szép eredményt.  És nem utolsó sor-
ban szeretném megköszönni a szülők 
együttműködését, támogatását és 
pozitív hozzáállását. 

 Mára az óvodánkban térítés-
mentesen – ami a mai világban nagy 
szó- tudunk igény szerint biztosíta-

ni fejlesztőpedagógust, logopédi-
ai ellátást, gyermekpszichológust, 
gyógypedagógust, hittant, néptánc 
oktatást, és úszásoktatást. Célunk, 
hogy a gyermekeinket családi han-
gulatú intézményünkben interaktív 
módon felkészítsük az iskolára és az 
életre. Madárbarát és „zöld” óvoda 
is vagyunk, így a környezettudatos 
nevelés mellett, szelektíven gyűjtjük 
a hulladékot, a konyhakertünkben 
kertészkedünk és a hűs fáink alatt 
egész évben tudunk gyönyörködni a 
madáretetőnk által odacsalt madár-
kákban. Nálunk minden rendezvény 
„családi” rendezvény is egyben. Az 

ünnepi műsorok után a szülők még 
szívesen maradnak, jut még idő a 
baráti beszélgetésekre. Talán a sok 
családi program kovácsolta így ösz-
sze őket, hiszen szinte mindenki részt 
vesz az „apák napján”, az óvoda „szü-
letésnapi buliján”, a „családi napon”, a 
bölcsiseknek rendezendő játszóháza-
kon vagy más ünnepségünkön, ren-
dezvényünkön.

 Jó úton haladunk, hiszen a gyer-
mekek száma egyre csak nő. Elértük 
célunkat, és büszkén mondhatjuk, 
sajnos „betelt” az ovink és ezért az 
épület bővítése szükséges. Manap-
ság számtalan intézmény a csökkenő 
gyermekszámmal küzd, leépítések 
fenyegetik, ezért is édes nekünk ez a 
„teher”.

Az elmúlt három évet szép sikertörté-
netként könyvelhetjük el. Szépen ha-
ladunk azon az úton, amit kitűztünk.  
Az év vége közeledtével mindenkinek 
olyan sikeres, boldog Újévet kívá-
nunk, amilyen nekünk az idei  eszten-
dő is volt!

Szeretetteljes boldog karácsonyi 
ünnepeket kívánunk a település 

minden lakosának!

Rubás Jánosné 

Ködbe burkolózik a hideg táj, a napsugarak egyre ritkábban törik át a ködös felhőket, megérkezett a tél. Az est ha-
mar leszáll, és ilyenkor mindenki igyekszik a ropogó kályha mellett, a családi fészek melegét élvezni… és elgondol-
kodni, visszatekinteni az elmúlt időszakra. Bizony most visszatekintünk.


