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Kedves kétegyházi Lakosok!

Újra itt a tavasz. A hosszú, de szerencsére nem túl kemény tél után, nagyon vártuk már a jó időt, a tavaszt, a
tavaszi zsongást, az év eleji ünnepeket.
Gyönyörű ünnepségnek lehettünk részesei az 1848-as emlékműnél március
15-én. Településünk gyermekei színvonalas műsorral idézték fel a dicső múlt
eseményeit. „Tisztelet a bátraknak” –
hangzott el a szónokok beszédében.
Igen, olyan felemelő ez a nemzeti ünnep számunkra, mely erőt ad még 170
év távlatából is, újra lelkesedünk, feltöltődünk! A téli, csendes, többségében
lakásban eltöltött időszak után örömet
jelent számunkra a természet megújulása és az egyre több napsütés is. Kibújtak a tavaszi virágok, a növények, bokrok rügyeznek, megérkeztek a gólyák,
énekelnek a madarak. Megváltozott a
levegő illata s észrevétlen, egyre több
időt töltünk kint a szabadban. Többet
találkozunk egymással, örülünk a télen
ritkábban látott szomszédoknak, utcabelieknek, falubelieknek.

Ismét benépesültek a játszóterek,
öröm látni a fiatal szülőket gyermekeikkel. Fontos, hogy a tavasz beköszöntével egyidejűleg újra élettel teli lesz a

településünk is. A március programokban, rendezvényekben gazdag hónap,
igyekszem ezeknek a meghívásoknak
eleget is tenni. Volt már „Nyitnikék”
nyugdíjas rendezvény a Román - Magyar Egyesület szervezésében, a Veszprémi Sport Klub megnyitója Radnóti
László szervezésében, „Határtalanul”
a Kétegyházai Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezésében, Mátyás Emlékév
programja március 20-án a Művelődési
Házban. Március 24-én Sportbálat szervez a Sportegyesület. Március 25-én a
Hetednapi Adventista Egyház húsvéti
rendezvényére várják az érdeklődőket.

A tavasz beköszöntével elindulnak
a településen is a munkálatok; vízelvezetés, útkátyúzás, kertészkedés, takarítás, játszótérépítés, sportpálya befejezése és megnyitása, fitness eszközök
kitelepítése. Tovább építjük, szépítjük
településünket, hogy az élhető környezetet fenntarthassuk. Dolgozunk és
közben ebben az újságban is hallatjuk
hangunkat, megmutatjuk elkötelezettségünket Önökért, családjainkért,
gyermekeinkért a mi kedves Kétegyházánkért.

A tavaszi ünnepeket követően
országgyűlési képviselő választások
lesznek. A választási időszakban egy
kicsit felfokozódnak az érzelmek. Kérem Önöket, hogy mindig mérlegeljék
az elhangzottakat, győződjenek meg
az információk valódiságáról. Tartsuk
tiszteletben egymás politikai meggyőződését. Kérem, hogy menjenek el szavazni, mert a demokratikus választáson
való részvétel állampolgári kötelezettségünk. A szavazásra jogosultak véleménye, a szavazataink meghatározzák
a jövőt, mely nem mindegy, hogyan
alakul. Felelősek vagyunk gyermekeink, unokáink életéért, a békés, élhető,
nyugodt jövő megteremtéséért.
Hamarosan ismét ünnepelünk, a
hónap végén húsvét lesz. A valláson kívül, a tavasz eljövetelének ünnepe is. A
háziasszonyok szorgoskodnak, tavaszi
nagytakarítás, böjt, majd sütés - főzés
előzi meg a legnagyobb egyházi ünnepet.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok
mindenkinek!
Kalcsó Istvánné
polgármester
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Hivatali
hírek
Kedves kétegyházi Lakosok!
Kétegyháza képviselő-testülete ebben az esztendőben már több ülést
tartott. Közalkalmazotti álláshelyre neveztük ki Farkas Katalin védőnőt, aki
Csumpilla Mariann helyére érkezett és
megalapozott szakmai tudással látja el
feladatait.
Január végén a képviselő-testület
megtárgyalta a 2018. évi költségvetési
rendelet első olvasatát, meghatározta a
főbb irányszámokat és azokat a feladatokat, amelyeket a végső anyag előkészítése során kiemelt figyelemmel kell
kezelni. Ezek elsősorban a település fejlesztésére fordítandó források körét és
a különböző pályázatok megvalósítását
jelentették.

Választási hírek
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági Elnöke 2018. április 8. napjára tűzte ki az
országgyűlési választást. Kétegyháza Nagyközségben a választásokkal
összefüggő feladatokat a Helyi Választási Iroda látja el, vezetője a jegyző, általános helyettes Tóthné Lelóczki
Andrea.
A szavazatszámláló bizottság tagjait a képviselő-testület megválasztotta, a delegáltak bejelentése folyamatban van.
A szavazó körzetek körzethatárai nem
változtak, a szavazás helyei:

Tavaly, egy szép tavaszi, napsütéses délelőtt érkezett a hír Kalcsó Istvánné polgármester Asszonytól, hogy
az önkormányzat által benyújtott pályázaton nyert az Óvodánk.

A 2018. költségvetési évben az intézmények működtetése megnyugtatóan
biztosított, elindul a szennyvízberuházás, de jut forrás épületeink felújítására,
szépítésére is.

Ahhoz, hogy ezt a munkát a kivitelező zavartalanul, és biztonságosan elvégezhesse, a gyermekekkel
átköltöztünk a szomszédban lévő
önkormányzati lakásokba, ahol biztonságban, zavartalanul, igazán családias hangulatban és környezetben
töltöttük el azt az időt. Az óvodánk
belső munkálatai a kivitelező gyorsaságának köszönhetően hamar véget értek, köszönet a Szabó és Társa
Bt-nek. Zökkenőmentesen ment a
visszaköltözés, még a tél előtt birtokba is vehettük az intézményünket.

A februári ülésen a képviselő-testület
a jegyző javaslatára elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjait, akik az április
8. napján megtartandó országgyűlési
képviselő választáson fognak majd közreműködni, segítve a Helyi Választási Iroda munkáját.
A 2018. évben az eddigi szokásoknak
megfelelően havonta tart ülést a képviselő-testület, melyre szívesen látjuk az
érdeklődő polgárokat.
Kalcsó Istvánné
polgármester

A nyert pályázat tartalmazza a
külső-belső megújulást, villanyhálózatunk megújítását, fűtéskorszerűsítést, udvari játszópark kialakítását.

A munkálatok nem fejeződtek be,
folyamatosan szépülünk, épülünk. Új
külső burkolást kap az óvoda, környezetbarát megújuló energiával lesz
felszerelve. Udvarunkat új kerítéssel
határoltuk el, valamint új mozgásfejlesztő játékok kerülnek telepítésre.
A játékok beszerzésénél és az óvoda
arculatának megszépítésénél fontos
szempont volt a környezettudatosság.

Biztatóan kezdődött a 2018-as év a Kétegyházi Taekwondo
Szakosztály sportolóinak, hiszen jó néhány új tanítvány „kis
sárkány” érkezett a csapathoz. A jó hangulatú edzéseken fejleszteni tudják testüket, lelküket. Megtudják őrizni a mozgás
szeretetét és egészségüket, szüleik legnagyobb örömére. A
közeljövő is bővelkedik tennivalóban, hiszen február 17. Barátság Kupa, és március 3-4 Országos Taekwondo Bajnokság .
Külön öröm számunkra, hogy két versenyzőnk Cseresznyés
Lea és Nagy Viola Mária a 2017-es évi eredményeik alapján
(korosztályos Magyar Bajnokok voltak) megyénk legjobbjai
között szerepeltek a Békés Megyei Harcművész Szövetség évzáró, értékelő ülésén. Gratulálunk Nekik!
Továbbra is várjuk kisiskolások jelentkezését gyermek edzéseinkre kedden és pénteken 1630-1800
Nagy László 4. dan Mester szakosztályvezető

Ha valaki máshol szeretne szavazni,
erre vonatkozó kérelmét 2018. április
6. napján 16.00-ig jelentheti be.
A Kétegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai február 27. napján
mandátumukról lemondtak, így a Helyi Választási Bizottság időközi választást tűzött ki 2018. május 12. napjára.
dr. Medgyaszai László
HVI vezető

Eközben mi is benyújtottuk pályázatunkat a „Zöld óvoda” cím elnyerésére. Nagy örömünkre ez a pályázat is
pozitív elbírálásban részesült. Ennek
szellemében még tudatosabban törekszünk a környezettudatos magatartás kialakítására.
Egy újabb sikeres pályázat által
óvodánk korszerűsítése mellett bővítésre is sor kerül, új tornaszobával,
szertárral, öltözőkkel, kiszolgáló helységekkel bővül óvodánk. Az építkezés
most tavasszal indul és szeptemberre
elkészül. Egy korszerű, modern, tágas,
minden eszközzel felszerelt óvodában kezdjük el az új nevelési évet.
Szeretnénk megköszönni a nevelőtestületünk nevében Kétegyháza Képviselő-testületének és Kalcsó
Istvánné polgármester Asszonynak a
támogatást és a munkát, mellyel lehetővé tették, hogy a falu gyermekei
egy egészséges, szép, megújult, modern óvodában tölthetik kisgyermek
éveiket.
A 2018/2019-es évre az óvodai beiratkozás időpontja a Kétegyházi
Napsugár Óvodában 2018 április
23. napjától április 26. napjáig tart.
Minden leendő óvodást nagyon nagy
szeretettel várunk és fogadunk.
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Küzdősport hírek

I. szavazókör: Művelődési Ház;
II. szavazókör: Művelődési Ház;
III.-IV. szavazókör: Márki Sándor Általános Iskola

Élet a napsugár óvodában
a felújítások alatt

Az irányelvek alapján a jegyző előkészítette a második, már részletes számadatokat és indokolásokat is tartalmazó
tervezetet, melyet a képviselő-testület
elfogadott. A 2018. évi költségvetés március 1. napján lépett hatályba és minden
eddiginél magasabb összegű, közel két
milliárd forintos kiadási és bevételi főöszszeggel készült el.

Tovább folytatjuk a közfoglalkoztatási projektet, 135 dolgozónak tudunk munkát és bért biztosítani.

2018. március

Hajrá, Veszprém! rajongói klub
Pirosba öltözött Kétegyházán a
Hajrá, Veszprém! rajongói klub. Radnóti László sportszerető kétegyházi
lakosunk egy olyan színvonalas létesítményt hozott létre, amelyre még
a 400 kilométerről, a BL-várományos
kézilabdacsapat anyavárosából érkező drukkerek is rácsodálkoztak.
Radnóti László rajong a veszprémi kézilabda csapatért és bérletesként nemcsak a hazai meccseiken
szurkol, hanem a külföldi Bajnokok
Ligája-mérkőzésekre is elkíséri a csapatot. Nemrégiben rajongói klubot
nyitott, ezernyi ereklyével.
A hivatalos klub-átadás pénteken délután volt, erre érkeztek a
Veszprémi Szurkolói Egyesület tagjai
is. Gyurákovics István, az Egyesület
vezetője elmondta, egy ilyen klub

bárhol az országban megállná a helyét, de jelenleg ez az egyetlen.
A rajongói klub avatásán részt
vettek a képviselő - testület tagjai is.
Kalcsó Istvánné, a település polgármestere kiemelte, jó példát mutatott
ezzel Radnóti László a fiataloknak. Aki
szeret sportolni, az egészséges életet
él és az a kitartás, amiről a sportolók
tanúskodnak, példamutató lehet
mindannyiunk számára.
Köszönjük Radnóti Laci, hogy a
sport iránti elkötelezettségeddel és
szereteteddel elvitted Kétegyháza
hírét is a nagyvilágba. Örülünk, hogy
érkeznek ide is látogatók és ezáltal
megismerhetik Kétegyházát.
Gratulálunk a klub kialakításához.

Új kézben a
gyógyszertár
A Dózsa utcai Gyógyszertárban 2018.
év elejétől új gyógyszerészt köszönthetünk.
Dr. Fekete Lajos a gyógyszertár vezetője komoly és gazdag szakmai múlttal rendelkezik, tervei között szerepel új szolgáltatások bevezetése, a
gyógyászati eszközök palettájának
szélesítése, a betegek igényeinek a
lehető legmagasabb szakmai színvonalon való kielégítése.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Kalcsó Istvánné polgármester
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Mátyás, az erős kezű államférfi
A Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház adott otthont a napokban a „Mátyás király–emlékév Békés megyében – Felemelkedés és hadjáratok időszaka” elnevezésű programnak. Kalcsó Istvánné, polgármester asszony a jelenlévők köszöntése
mellett örömmel üdvözölte magát a kezdeményezést is, hogy Békés megye csatlakozott a Nemzetpolitikai Államtitkárság által
meghirdetett emlékév méltó megünnepléséhez.

A Határtalanul program keretében a Nagyszalontai Mezőgazdasági Szakiskola tanulóinak és képzési vezetőinek az FM
fenntartású Kétegyházai Mezőgazdasági Szakgimnázium szervez tartalmas szakmai és kulturális programokat. Erdélyi barátaink a magyar népi hagyományokkal, gasztronómiánkkal ismerkednek. Bemutatjuk nekik Békés megye és a Dél-Alföld vonzerőit. Megállapodás született a kapcsolatok kiszélesítésére diák Erasmus Mobilitás program keretében.

Szakmai gyakorlat
Mátyás király uralkodóvá választásának 560.
valamint születésének 575. évfordulójára emlékezünk 2018-ban.
Az eseménysorozat hármas szervezésben valósul meg, kétegyházi állomásán is a Munkácsy Mihály Múzeum
(MMM), a Csabagyöngye Kulturális
Központ (CSAKK) és a Jókai Színház
együttműködéséből bontakozott ki a
helytörténeti esemény.

Az FM Agrárszakképző Intézményi Hálózat gyomaendrődi, kétegyházi, törökszentmiklósi, kenderesi szakgimnáziumok
diákjai szakmai gyakorlatukat töltik a Janow-i Ménesben és a helyi vállalkozóknál (Bialski Járás, Ljubelski régió, Lengyelország).
Kint tartózkodásuk célja a lovász szakma gyakorlati moduljainak megvalósítása, a vidéki turizmus, vendégfogadás és lovas
programok szervezésének tanulmányozása.
Plenter Zsuzsanna és Tölcsér Zoltán szakoktatók a lengyel projektpartnereinkkel együttműködve biztosítják a gyakorlati programok megvalósítását, kulturális és vidékismertető látogatásokat szerveznek a diákoknak.
Tanulóink szakmai gyakorlata az Erasmus + Mobilitás program keretében, az Európai Közösség támogatásával valósul meg.
Davidovics László
igazgató
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszer ipari Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Kétegyházai Szakgimnázium mb. Igazgatója
„Dél-Alföld - EU” Közhasznú Egyesület Elnöke
Erasmus+ programkoordinátor

A teremben egy nehézpáncélosnak beöltöztetett
férfi élethűen szemléltette
a zsoldosokat, Liszi Melinda
színművész meg is idézte
előadásában az uralkodó
korát, Medgyesi Pál, a múzeum igazgatóhelyettese
Mátyás hadseregéről beszélt.

igazságos és a Mátyás a reneszánsz király” mellett erőskezű államférfiként is
jellemezte, akinek az állam egyben tartása volt a legfőbb törekvése.
Az előadótól hallhattuk, hogy Kétegyházát az első írásos emlékek 1412-ben
jegyzik, majd sorra idézte fel, hogy hely-

ben hol és milyen leletek tesznek tanúbizonyságot a történelemről, melyik utcákban, településrészeken voltak ásatások.
Néhány lelőhelyet együtt is beazonosítottak a hallgatósággal. Herczeg
Tamás az utóbbi időben többször is
megfordult Kétegyházán. A rendezvény napján is találkozott
a település vezetői közül
néhány képviselővel és
ismerkedett a közintézményekkel, helyi emberekkel, egy családot is felkeresett.
Többek között az Idősek
Nappali Intézményében
megtekintette a TOP forrásból zajló beruházást,
jó hangulatú beszélgetést
folytatott vendéglátóival
és ígérte, szívesen visszajön akár egy irodalmi estre is, saját verseivel.

A téma felvezetője Herczeg
Tamás, a CSAKK igazgatóhelyettese volt, aki felívelő
időszaknak nevezte Mátyás
uralkodását, az uralkodót,
pedig az ismert „Mátyás az

Kétegyházi Román Nemzetiségi Óvoda beiratkozás:
2018. április 23-tól április 27-ig 8-16 óráig
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