
 Ebben az esztendőben is megren-
dezzük a Pogácsafesztivált. 

 A rendelkezésünkre álló források 
szűkössége, pályázati lehetőségek teljes 
hiánya és a támogatók csekély száma el-
lenére igyekeztünk színvonalas műsort 
összeállítani.

 A történelmi hagyományok 
ápolása az egyik fő szempont a 
fesztivál megrendezésekor. 
A Gyűjtemények házában 
autentikus kiállításon tekint-
hető meg Kétegyháza 
története, mely 
nagy részben 
Zombai Károly 
és felesége 
gyűjteménye, 
de hozzájá-
rult Kétegyháza 
lakossága is. A 
történetírás szerint 
őseink „sárpogácsát” 
készítettek, azt eldob-
ták és ahol megállt a 

pogácsa, ott építették meg a házaikat.  
 Erre a hagyományra építve jött létre 
településünk legnagyobb ünnepe a Po-
gácsafesztivál. Célunk, hogy közösséget 
teremtsünk, és együtt ünnepeljünk tele-
pülésünk lakóival, ezért a Fő térre várjuk 
a két napon Kétegyháza apraját-nagyját, 
és természetesen az ide érkező vendé-

geket is.

 Vendégek érkeznek a testvértele-
püléseinkről, a Romániai Socodor/Szé-
kudvar, Chisineu Cris/Kisjenő, Bistrica/
Beszterce, valamint Lipova/Lippa tele-
pülésekről. 

 Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk pogácsasütő és -főző versenye-
inken. A legfinomabb pogácsát sütők 
benevezhetnek a versenyre. Idén is 

megválasztjuk a Pogácsa Királyt vagy 
Királynőt. 

Ez egy család-barát rendez-
vény, mely a hagyományőr-

zésen alapszik, de 
az ide látogatók 

részére ingye-
nes szórakozási 
lehetőséget is 
biztosít 2018. 

augusztus 11-12. 
napjain.

Kalcsó Istvánné
 polgármester
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 Forró, zivatarokkal, égzengéssel tar-
kított nyár köszöntött ránk. Néha egy-
egy napon belül sem tudjuk, hogy öl-
tözködjünk, milyen munkához fogjunk, 
hogyan tervezzük meg az esti kerti sü-
tögetést, vagy éppen a pihenést.

 Kertjeink, közterületeink hálásan 
fogadják a jó időt, az aranyat adó eső-
ket, nem törődve azzal, hogy szorgos 

kezekre lesz szükség a burjánzó vege-
táció megfékezéséhez vagy legalábbis 
valamiféle korlátok közé szorításához.

 Lassan egy hónapja megkezdődött 
a nyári vakáció, gyermekek özönlöttek 
ki, birtokba vették a játszótereket, kaca-
gásuk belecsilingel a település megszo-
kott zajába.

Kedves Lakosok, kétegyháziak!

Nagyon sok munka van mögöttünk 
eredmények, sikerek, kudarcok tarkítot-
ták mindennapjainkat. Fáradhatatlanul 
kezdjük újra a munkát reggelente, elé 
megyünk a feladatoknak, tudásunkkal 
Önöket igyekszünk szolgálni.

Kérem, fogadják szeretettel újságunkat.

Kedves Lakosok, kétegyháziak!

Pogácsafesztivál
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Hivatali, 
önkormányzati 

hírek
 Lebonyolódott az országgyűlési 
választás, megválasztott képviselőnk – 
Herczeg Tamás – megkezdte munkáját 
az Országgyűlésben.

 2018. május 13. napjával megszűnt 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, va-
gyona az országos önkormányzathoz ke-
rül át, az átadás-átvételi eljárás – a jegyző 
vezetésével - rendben zajlik.

 Pályázatainkról külön cikkben szá-
molunk be, de e helyen is külön kieme-
lem a szennyvízberuházást, amelynek 
összege hatalmasra duzzasztotta költ-
ségvetésünket. A kivitelezéshez szükség 
volt még néhány ingatlan átminősítésé-
re, állami terület használatba vételére, a 
Helyi Építési Szabályzat módosítására. A 
képviselő-testület minden döntést azon-
nal meghozott, polgármesteri hivata-
lunk dolgozói folyamatosan készítik elő 
az anyagokat, szerződéseket, műszaki 
dokumentációkat.

 Június 8. napján, ünnepség kere-
tében, iskoláink tanulóinak közremű-
ködése mellett átadtuk a Sportpályát, 
eszközökkel szereltük fel, gondozását, 
felügyeletét megbízás útján látjuk el.

 Sajnos, újra elszaporodtak a rongá-
lások, közterületi jogsértések. Ezeket 
újabb térfigyelő kamerák kihelyezésével 
szorítjuk vissza, legutóbb a Damjanich 
és a Nagy Sándor utcák kereszteződését 
védtük meg ezen a módon. A beérkező 
kép közvetlenül a gyulai rendőrkapi-
tánysághoz érkezik be.

 Gyermekeinkre veszélyes terület le-
het a tavak környéke. Kérem a tisztelt 
szülőket, lássák el tanácsokkal a kicsinye-
ket, ügyeljenek a jól úszni nem-tudókra, 
biztosítsanak felügyeletet számukra. 
Fontos szabály, hogy tavainkban a für-
dés tilos!

Újszülött köszöntő
 Nagy örömünkre, ennek az esz-
tendőnek már az első felében 22 
gyermek született Kétegyházán. A 
csecsemők szüleit településünk kép-
viselő-testülete ebben az évben is 
megajándékozza egy babaápolási 
termékekből összeállított csomaggal.

 A babalátogatások folyamatosak, 
melynek során az ajándékok átadása 
mellett lehetőség nyílik a szülőkkel 
való találkozásra, beszélgetésre.

 Ezúton kívánunk mindnyájuknak 
jó egészséget, boldogságot.

Utat építünk
 A képviselő-testület korábbi dön-
tésének megfelelően elkészíttettük 
több belterületi közút útépítési terve-
it. A szükséges forrást - költségvetési 
helyzetünk javulása eredményekép-
pen – teljes egészében sikerült biz-
tosítanunk, így - az engedélyeztetést 
követően - lehetővé vált, hogy bővít-
sük a belterületi közúthálózatot bő-
vítsük. 
 A szükséges ajánlatkérési eljárá-
sok lefolytatását követően a Swie-
telsky Magyarország Kft kezdhette 
meg az aszfaltozást. Elsőként az Erkel 
utca új sportpálya melletti szakaszán, 
majd az Újfaluban a régi óvoda előtti 

Névtelen utcán építettek új aszfalt-
burkolatú utat. 
 Végezetül az Aradi út egy sza-
kasza került felújításra. A Széchenyi 
utca és a vasúti átjáró közti szakasz 
sajnos rendkívül rossz állapotban 
volt, de mivel a vasúti beruházás so-
rán ezen a részen teljesen új, nagy 
teherbírású útpályát fognak építeni, 
csak a legszükségesebb javításokat 
végeztettük el. 
 A beruházások összesen bruttó 14 
millió forintba kerültek.

Wittmann Attila
műszaki ügyintéző
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Taekwondo hírek

Pályázati felhívás
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 

pályázatot hirdet 

védőnői álláshely betöltésére.

A részletes pályázati anyag településünk honlapján 
(www.ketegyhaza.hu) megtekinthető, további informáci-
ót Kalcsó Istvánné polgármester nyújt.

Varroda
 Kétegyházán a közfoglalkoztatási program keretében 
évek óta működik a varroda, jelenleg 15 fő dolgozik. A tá-
mogatott feladatok mellett, saját tervezésű termékeket is ké-
szítenek, edényfogó kesztyűt, kötényt, terítőt, ágyneműt és 
ajándéktárgyakat. 

 2016-ban a Belügyminisztérium kezdeményezésére, 
nyolc másik településsel együtt konzorciumot hoztunk létre. 
Célunk a munkaruházat előállítása közfoglalkoztatottak ré-
szére. 

 Varrónőink megtanulták, hogyan kell megfelelő minő-
ségű munkaruhát előállítani, nagy erőfeszítések árán sikerült 
az elvárt mennyiséget levarrni, ezzel jelentős bevételhez jut-
tatni Önkormányzatunkat. Az így keletkezett többletforrást a 
közfoglalkoztatásra forgatjuk vissza. A telephelyeket, raktá-
rakkal bővítjük, valamint eszközöket vásárolunk.

 Köszönetem fejezem ki a jó minőségű és eredményes 
munkáért varrónőinknek. További sikeres munkavégzést kí-
vánok.

Kalcsó Istvánné polgármester

 Közelmúltban került megrendezésre a Spárta Kupa 
Taekwondo bajnokság, amelyen 15 klub 130 versenyzője 
mérte össze erejét és ügyességét.

 A Kétegyházi Taekwondosok 3 arany, 4 ezüst  és 4 bron-
zéremmel a 3. legeredményesebb csapatként zárták a ver-
senyt. Küzdelemben, formagyakorlatban, sőt az Árvai Fru-
zsina – Nagy Viola és a Cseresznyés Lea – Motika Katinka 
párosok tradicionális küzdelemben is érmeket szereztek.

 Nagy örömünkre június 24-én Kétegyházára látogatott 
Máté Zoltán a Magyar Taekwondo Szövetség elnökhelyet-
tese. A 6. danos nemzetközi mester színesöv vizsgát tartott 
a kétegyházi taekwondosoknak. Ezen a napon 14 sportoló 
mutatta meg felkészültségét, erejét, és mindannyian sikerrel 
teljesítették a vizsgát. A mester nagy elismeréssel beszélt a 
tanítványok teljesítményéről, elszántságáról.
 Gratulálok a szakosztály sportolóinak a szép sikerekhez. 
Külön köszönet illeti meg azt a népes szurkoló tábort, szülő-
ket és érdeklődőket, akik rendezvényeinken gondoskodtak a 
finom csemegékről és jó hangulatról.

Következő programunk a Pogácsa Fesztivál ahol egy színvo-
nalas bemutatón szeretnénk megmutatni a kis „sárkányok” 
felkészültségét.

Nagy  László 4. dan Mester szakosztályvezető

Tisztelt Lakosok!
A szokatlanul nagy meleg és lehullott csapadék kedvez a par-
lagfű és más allergiát okozó gyomnövények elszaporodásá-
nak. Felhívom figyelmüket, hogy folyamatos eltávolításuk az 
ingatlanok tulajdonosainak kötelezettsége. Kérem, Lakostár-
sai érdekében mindenki tegyen eleget a gyomirtás nem min-
dig hálás és könnyű feladatainak. A jogszabály betartását a 
Földhivatal és Hivatalom ellenőrzi.

dr. Medgyaszai László
jegyző
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Pályázati hírek

 Elsőként a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00012 kódszámon 
benyújtott „Kétegyháza Nagyközség csapadékvíz hálózatá-
nak fejlesztése” elnevezésű, 65 millió forint értékű kérelmünk, 
majd nem sokkal később  a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00008 
kódszámú „A Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház és 
Könyvtár energetikai korszerűsítése” megnevezésű 40 millió 
forint értékű pályázatunk is támogatásban részesült. E két 
projekt támogatási szerződései a Magyar Államkincstárral 
megköttettek, megkezdődhetett a kivitelezéshez szükséges 
dokumentációk, valamint engedélyek beszerzése. A kedvező 
elbírálás gyümölcseként a Kossuth utca és a Rákóczi utcák 
első és utolsó tizedében, valamint a Damjanich utca első és 
a Zrínyi utca első tizedében kerülhet a csapadékvíz elveze-
tő árok részlegesen felújításra, az érintett kapubejárókkal 
együtt.

  A Művelődési Ház fűtéskorszerűsítést, a Könyvtár rész 
pedig hőszigetelést kap, a napelemeken túl. A Művelődési 
Ház vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményesen 
lezárult és július hónap végén a vállalkozói szerződés is alá-
írásra került. 

 A nyár közeledtével újabb jó hír érkezett a három benyúj-
tott TOP-os pályázatunkból az utolsó, azaz a TOP-1.4.1-16-
BS1-2017-00026 azonosítószámú „A Kétegyházi Bölcsőde 
épületének fejlesztése, illetve a szükséges eszközök beszer-
zése” című 20 millió forint támogatásra volt érdemes, így pár 
nyílászáró kerülhet felújításra és a bölcsődei ellátást szolgáló 
eszközök kerülhetnek beszerzésre (használati és játszóesz-
közök). 

 A tavalyi évben elnyert és megkezdett pályázataink kö-
zül a TOP-3.2.1-15-BS1-2017-00032 kódszámú „A kétegy-
házi Márki Sándor Általános Iskola épületének energetikai 
korszerűsítése”, valamint a TOP-3.2.1-15-BS1-2017-00033 
kódszámú „A kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületének 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű projektek kivitele-
zési munkálatai befejeződtek, a napelemek beüzemelésre 
kerültek, a fűtési rendszerek is megújultak. A TOP-1.4.1-15-
BS1-2017-00039 azonosítószámú „Kétegyházi Napsugár 
Óvoda fejlesztése” című pályázatunk is a végéhez közeledik. 
Lassan befejeződnek a kivitelezési munkálatok és telepítés-
re kerülnek az új kültéri játszóeszközök. Az óvoda külseje 
és az udvara is ezáltal teljesen megújul. A TOP-4.2.1-15-
BS1-2016-00027 kódszámú „Idősek nappali ellátó Intéz-
ménye bővítése és korszerűsítése” elnevezésű támogatási 
forrásból is megkezdődtek a Széchenyi utca 25 szám alatt a 
munkálatok, amelyek nagy erőkkel folynak napjainkban is. 
Az új épületrész már szerkezetileg elkészült, a régi épületben 
és a bővítményben a belső munkálatok folynak.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
2017. évben elnyert 4 pályázat megvalósításával és két új pályázatunk pozitív 
elbírálásával kezdődött az idei év. 
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„Kétegyházáért” Hagyományőrző, 
Kulturális és Szabadidős Egyesület

 A „Kétegyházáért” Hagyományőrző, Kulturális és Sza-
badidős Egyesület egyik célja az alapszabályzatban fog-
laltaknak megfelelően, hogy közreműködjünk a települési 
Pogácsafesztivál megszervezésében és lebonyolításában. 
Munkánkkal és támogatásunkkal annak a kitűzött célunknak 
is eleget teszünk, miszerint igyekszünk szabadidős és kultu-
rális tevékenységet szervezni szülőfalunk lakosainak. 

 Ebben az esztendőben is segítjük a Fesztivál szervezé-
sét munkánkkal, anyagi támogatást is nyújtunk. A vasárna-
pi fesztiválnapon biztosított ugrálóvárakat Egyesületünk 

finanszírozza, így a gyermekek teljesen ingyenesen vehetik 
igénybe ezeket. Azt gondolom, ezzel nagy terhet veszünk le 
a szülők válláról, hiszen ez a program a gyermekek körében 
nagyon népszerű. 
 Tagjaink létszáma folyamatosan bővül, de várom azok 
jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy tagjai legye-
nek egyesületünknek és közösen dolgozzunk egy jó cél ér-
dekében településünkért.

Tóthné Lelóczki Andrea
 egyesületi elnök

Országos Polgárőr Nap
 2018. július 21. napján, egy szép szombati napon telepü-
lésünk adott helyt a XVIII. Megyei Polgárőr Napnak. Számta-
lan vendég és érdeklődő érkezett, dr. Túrós András az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség elnöke és megyénk vezetői kifejezték 
elismerésüket a polgárőrség munkájáért, áldozatos segítség 
nyújtásukért.
 A résztvevő vendégek vidám, elégedett hangulatban 
ünnepeltek, köszönhetően mindazoknak, akik munkájukkal, 
támogatásukkal hozzájárultak a sikerhez.

 A rendezvényen összesen 80 polgárőrt, köztük három 
kétegyházi lakost Árgyelán Istvánnét, Varga Sándornét és 
Ábel Istvánt tüntettek ki. Az elismeréseket a települések ve-
zetői nyújtották át.

Köszönettel tartozunk munkájukért, 
sok sikert kívánunk a további munkához!

Kalcsó Istvánné
polgármester

A szennyvízhálózat IV. üteméről
 Végső fázisához érkezett a szennyvízhálózat IV. üteme 
megvalósításának előkészítése. Lassan minden akadály elhá-
rul, a vízjogi létesítési engedély kiadása a napokban várható. 
 A szennyvíztisztító telepnél megtörtént az előzetes ré-
gészeti feltárás, a meglévő hálózaton pedig elkezdődtek a 
rekonstrukciós munkák, valamint a közműhálózati feltárá-
sok. 
 Fontos kiemelni, hogy a lakossági rákötések folyamato-
sak lesznek, tehát ahol az utcai hálózat már kialakításra ke-
rült, megkezdhető a telken belüli vezeték kiépítése.

Erre vonatkozóan minden érintett Lakos további tájékoztató 
anyagot kap majd az Alföldvíz Zrt-től. 
 Kérem az ingatlan tulajdonosokat, hogy csak akkor 
kezdjék el a belső hálózat kiépítését, ha az erről szóló tájé-
koztatót áttanulmányozták. Amennyiben kérdésük merül fel 
a beruházást illetően, úgy keressenek bennünket személye-
sen vagy telefonon.

Wittmann Attila
műszaki ügyintéző



Szakmai gyakorlat
 A Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképző In-
tézményi Hálózat gyomaendrődi, kétegyházi, kenderesi és 
törökszentmiklósi szakiskolák diákjai szakmai gyakorlatukat 
töltik Lengyelországban a Janow i Ménesben (Bialski Járás, 
Lublini Vajdaság). 

 Tanulóink a Lesna és Janow Podlaski illetőségű diákok-
kal együtt az állatok ápolását, takarmányozását, minden-
napi feladatok ellátását végzik a Ménesben és vállalkozói 
körében. A duális képzés célkitűzéseinek megfelelően a ma-
gyar tanulók innovatív és piacképes gyakorlati munkaisme-
reteket szereznek a szakmájukban, fejlődnek szakmai idegen 
nyelvi készségeik.

 Plenter Zsuzsanna és Tölcsér Zoltán mérnöktanárok 
lengyel kollégáikkal együtt biztosítják a munkaprogramok 
megvalósítását, szervezik a gyerekek kulturális és lengyel vi-
déki vonzerők megismerésére irányuló programokat. 

 Diákjaink szakmai gyakorlata az Erasmus + Mobilitás 
program keretében, az Európai Közösség támogatásával va-
lósul meg.

 A szakmai sikerek mellett elismerést is átadtunk, Simon 
Zoltánné dolgozónk részére.

Davidovics László
igazgató

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszer ipari Szakgim-
názium, Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Szakgimnázium mb. Igazgatója
„Dél-Alföld - EU” Közhasznú Egyesület Elnöke

Erasmus+ programkoordinátor
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A képviselő-testület több ülésen foglalkozott a közterüle-
teken tapasztalható régi-új problémákkal. Cikkünk a kiala-
kított álláspont alapján íródott!

Kedves kétegyháziak!

 A kóbor kutyák lassan elszaporodnak a közterületeken, 
veszélyeztetve testi épségünket. Játszótereink nem bizton-
ságosak, a kerékpárral való közlekedés rémálommá válik, kü-
lönösen gyermekekkel.

 A megoldást két területen látjuk. Elsőként, legfonto-
sabbként, minden kutyaszerető és kutyatartó családot, la-
kost arra kérünk, tartsa zárt helyen kedvencét. Ne engedje ki 
a közterületre és fordítson kiemelt figyelmet rájuk a kénye-
sebb időszakokban, elkerülve a nem kívánt szaporulatot.

 Emellett szintén nagyon fontos, hogy a közterületen NE 
etessük a kutyákat! Megszokják a helyet és ösztöneiknek en-
gedelmeskedve őrizni kezdik a közterületrészt. Ezzel életve-
szélyes helyzetet idézhetünk elő. Emlékezzünk csak a közel 
egy évvel ezelőtti eseményre, amikoris egy kifejlett kauká-

zusi juhászkutya okozott emiatt már-már karhatalmi beavat-
kozást igénylő problémát. Fontos, hogy nem az eb mérete, 
hanem vérmérséklete határozza meg a viselkedését, így egy 
kistermetű állat is okozhat balesetet.

 Másik, szintén nagy probléma, a járdákra lógó faágak, 
bokrok helyzete. A vonatkozó szabályok szerint az adott in-
gatlan tulajdonosa köteles a ház előtti közterület tisztán és 
rendben tartásáról gondoskodni, ágakat, gallyakat levágni, 
eltávolítani. Fontos ez, hiszen rendkívüli balesetveszélyes 
helyzetet teremt az az ingatlantulajdonos, aki a járdáról, sa-
ját hanyagsága miatt a közútra kényszeríti a gyalogosokat. A 
közút nem gyalogos közlekedésre való, a járműveké!

Kedves kétegyházi Lakosok!

Kérem, fordítsanak nagy figyelmet kéréseinkre, 

hogy biztonságosabbá, élhetőbbé tegyük Településünket!

Kalcsó Istvánné
polgármester

Közterületi gondokról
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A XII. Pogácsafesztivál keretében 

 
 
 

                        Nevezni bármilyen szabadtűzön főtt étellel lehet! 
Főzőverseny kezdete: 8.00 óra  Zsűrizés: 12.00 óra   

                    Eredményhirdetés: 13.00 óra 
Nevezni előzetesen a Művelődési Házban lehet 2018. augusztus 3-ig. 

Nevezési feltételekről érdeklődjön a Művelődési Házban!                               
 
 

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata  és  a 
Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében.  

2018. augusztus

 
Az XII. Pogácsafesztivál keretében az alábbi versenyszámok kerülnek meghirdetésre: 

1. „AZ ÉV POGÁCSÁJA” 
Süsse meg és hozza el az Ön legfinomabb pogácsáját! Legyen az Ön 
pogácsája „Az év pogácsája”. A zsűri külön értékeli a tálalást is. 

Kategóriák: 
- Tradicionális - Reform - Saját recept – 

Külön kerül díjazásra a tálalás! Jelentkezéskor kérjük, adják le a sütni kívánt  
pogácsa receptjét is. 

 

2. POGÁCSASZOBRÁSZ VERSENY 
Készítsen érdekes, vidám vagy szomorú, de mindenképpen ehető pogácsatészta szobrot. 

Engedje, hogy a fantáziája szabadon szárnyaljon! A zsűri értékeli az ötletességet és az 
egyediséget egyaránt. 

Nevezési határidő: 2018. augusztus 3. 
Eredményhirdetés a Pogácsafesztiválon. 

 
Nevezés és bővebb információ:  

                                A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban 




