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Kedves kétegyházi Lakosok!

Kétegyházi Lapok

Immár harmadik 
alkalommal kopog-
tatunk be Önhöz a 
település Hírújság-
jával, abból a cél-
ból, hogy minden 
otthonba, minden 
családba, minden 
Kedves kétegyházi 
Lakoshoz elvigyük 
híreinket, sikerein-
ket, néha kudarcain-
kat.
Fontosnak tartom, 

hogy tevékenységünk 
nyitott, mindenki szá-
mára átlátható, meg-

legyen, hiszen ezért 
vállaltunk közfelada-

tettük le polgármesteri, 

önkormányzati cik-
lus alatt elért ered-

tájékoztatást nyújtunk 

munkájáról és néhány 

osztunk meg Önökkel. 

-
-
-

megjelentetésére is.

Kedves kétegyházi 
Lakosok, kedves 

Megérkezett a nyár, a 
vakáció ideje. A gyer-
mekek a közterületi 
játszótereken, utakon, 

-
-

ten játszanak, élik gyer-
meki létüket. Fokozott 
veszélynek vannak ki-

téve ilyenkor, hiszen a 

-
gor és fegyelem egy 
kicsit fellazul. Közös 

vigyázzunk egymásra, 
a játszó gyermekekre, 
az úttesten átszaladó, 

-
lenleg még csak rész-

-
zetük építési terület, 
így a tér és használata 

-

mel történhet.
Kérem, segítsünk egy-

-
más gyermekeit, uno-

újra együtt lehessen 
-

feledt gyermekzsivaj 

óvodák tantermeit, 

Kívánok önfeledt 
pihenést, hasznos 

elfoglaltságot 
Önnek és Kedves 

Családjának.

Kalcsó Istvánné 
polgármester

Pedagógus napra

-
relmüket - mint az elvékonyodó selyem szö-

nap után a padlóról fel-felállva, fejüket fel-

-

Köszönetet mondtunk Szelezsán Deme-
ternének a Márki Sándor Általános Iskola 
nyugalmazott pedagógusának és Ottlakán 

-

Kiss Kálmán: Tanítónk 

Gyermekek születtek

Csodálatos dolog, a vala-
hol a világban felsír egy 
újszülött, még csodálato-
sabb, ha a mi falunkban 

esemény.
Kétegyháza Nagyközség-

-
mek született.
2010. január 2. napján szüle-

2010. január 13. napján szü-

született Grósz Dominik 

2010. március 20. napján 
született Kerékgyártó Sára 

2010. március 28. napján 

2010. április 5. napján szüle-

2010. április 5. napján szüle-

2010. április 14. napján szü-

2010. április 27. napján szü-
letett Nán Boglárka Flóra.

Érkezésükhöz gratulá-
lunk, jó egészséget, vi-
dámságot, szép életet kí-
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Testületi munka

tavaszától több alkalom-
mal ülésezett, esetenként 
többször is egy hónapban.

Meghatározta a település 
rendezvényeit, melyek között 
szerepelt a Pedagógus Nap, a 
gyermeknap, a Pogácsa Fesz-

-

-
-

koztatást.

eredményeképpen döntés 
született a Román Nemzeti-
ségi Általános Iskola intéz-

-

testület elé, amely titkos sza-

intézmény vezetésével. Az 
igazgató Asszony részére fel-
adatokat, elvárásokat fogal-
mazott meg a fenntartó, sok 
sikert és eredményes munkát 

-
inak tagjait, akik a szavazás 
napján jól felkészülten, gör-

-
pülések között. Köszönet il-
leti munkájukat!

terv elfogadásával a testü-
let meghatározta azokat a 
kiemelt projekteket, melyek 

megvalósításra vagy olyan 

meghatározott értékhatárt.

lis 27. napján tartott ülésén 

-
-

célra használható fel azzal, 
hogy a két Egyesületnek írá-

az elszámolási számlákhoz.
Hosszas egyeztetéseket és 

-

hányadának megvásárlása, a 

teljes épület az önkormány-

-
let a polgármester indítvá-

levelet fogalmazott meg az 

-
tását a településen. A testü-
let vállalta, hogy erejéhez és 

-
zájárul a kiadásokhoz, helyi-

-

-
mének elindításról. Ennek 

-
kat szervezünk és felkészült 

végig az érintett ingatlano-
kat.

illetve a tér díszítését szolgáló 

-

önkormányzat peres ügyei-
-

munkaterv szerint nyáron 
nem tart rendes ülést, de 

-
adatok megkövetelik, rend-
kívüli ülések összehívására 
kerül sor. 

-
sek anyaga a Polgármes-

-
pülés honlapján (www.

(J.)

EGY ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KRONOLÓGIÁJA II.
Korábbi számunkban el-
indítottunk egy sorozatot, 
melynek célja, hogy át-
tekintést nyújtson az eb-
ben a ciklusban végzett 
munkáról, megvalósított 

-
darcokról, eredményes és 
eredménytelen tárgyalá-
sokról, átadási ünnepsé-

-
ruházások egy része áthúzó-

-
jezés munkálatai lekötötték 

A Hivatal élére új veze-

-

-

lehetett kezdeményeztük a 
módosítást, alkalmanként a 

Felgyorsultak az események 
a Megyei Önkormányzattal 

és az elégtelen dokumentá-
-

állapodások olyan helyzetet 
eredményeztek, melyek egy-

millió forintos összeget, ame-
lyért elvégzett munkát nem 

de felkészültünk a legrosz- 
-
-

-
nunk kellett még majdnem 
két évet.

-

önkormányzatok számára ki-
írt pályázaton. Az elkövetke-

-

nem feleltünk meg az egyre 
szigorodó feltételeknek. Ez 
egyrészt szomorú, hiszen egy 
néhány millió forintos támo-
gatástól végleg elesünk, más-
részt viszont örömteli, hiszen 
településünk kiemelkedett a 

-
vetéséért maga felel és meg 

-
sok, fejlesztések fedezetét.



Pályázati sikereink

2008-ban 16 pályázat ke-

6 részesült pozitív elbírá-
lásban. Az elnyert támoga-
tás összege: 80.318.610 Ft, 
vállalt önrész: 5.163.140 Ft.

Könyvtár felújítása

Kétegyháza Nagyközség 

Köz-
kincs II./2 „Kistelepülé-
sek könyvtárainak megújí-
tása”

-
sült.

önrész 584.945.- Ft volt. A 
-
-

557.526.- Ft-ot költöttünk 
dologi kiadásokra olyan cé-

amelyek elhanyagolhatat-
lanok és feltétlenül szüksé-
gesek voltak a könyvtár fel-
újítása során. A kivitelezési 
munkákat az Önkormányzat 
saját alkalmazottaival végezte 
el. Az építkezés során a pályá-

-
oldások alkalmazása mellett 

igyekeztünk megvalósítani. 
-

-

kivitelezési ideje kitolódott, 
viszont a meghatározott cé-

-
déktalanul érvényesültek. 

A munkálatok részletes 
leírása:

-

képességgel rendelkezett, 
ezért a kivitelezés során úgy 

gazdaságos és takarékos üze-

-
len, annak ellenére, hogy ez a 

fontos szempont volt a moz-

-
-

lyólag nem változtattuk meg, 

Az egyéni foglalkoztató hely-
-

parkettát helyeztünk el, ami 
-

nyen takarítható. A szociális 
-
-

kolatot kapott. 
A nyílászárók cseréjét is elvé-
geztük, ugyanis az eredetiek 
már elavultak és elöregedtek, 

Az elektromos hálózat kiépí-
tésekor igyekeztünk a várha-

-

felszerelésre, és az épület 
elektromos hálózatának tel-
jesítményét is megnöveltük. 

-
geteléseknek, és az új korsze-

-

-
tár üzemeltetése, megfelelve 
a mai követelménynek, kul-

lakosok számára.

Járda építés, felújítás 
Kétegyházán

-

által a területi kiegyenlítést 
szolgáló önkormányzati fej-
lesztések támogatását célzó 
kiírásra  „Járda építés, felújí-
tás Kétegyházán” címmel. 
A beruházás összköltsége 

az önrész 4.543.795.- Ft.
A projekt megvalósításával 
célunk a közlekedési kom-
fort fejlesztése, a közlekedés 

-
-

tés fejlesztése és az épületek 

állagmegóvása volt.  

hosszú járdaszakaszt érintett, 

1550 m felújítás. Az új járdák 
szélessége 1 m.
A megvalósítási helyek ki-
választásakor törekedtünk 

csomópontok, intézmények 
-

-

szakaszait láttuk el járdával. 
Az érintett járdaszakaszok a 

Miklós utca, Kossuth Lajos 

Nap utca (Széchenyi-Dózsa), 
Névtelen utca és a Déli sor.

A pedagógiai módszertani 
reformot támogató informa-
tikai infrastruktúra fejleszté-
se
magyar és román nyel-

-
zat esetében a támogatás 
12.995.200.- Ft. 

A kompetencia alapú ok-
-

100%-os támogatás összege 
46.663.205.- Ft. A képzések 
jelenleg is folynak az oktatási 

„Integrált 
Közösségi és Szolgáltató 
Tér” cím elnyerésére irányu-
ló pályázat, amely pozitív el-

-
dés”

-
300.000.- Ft 

támogatást nyertünk, ame-
lyet 34.400.- Ft önrésszel kel-
lett kiegészíteni.

-
ményeket értünk el, melyeket 
még remélni sem mertünk.

Pályázatíró csoport

 Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírujságja                                                                                                                                                 3. oldal

 Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírujságja                                                                                                                                                 3. oldal



4. oldal           Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

4. oldal           Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja

Szennyvízberuházás II. ütem

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 

folytatásáról. 

-
sai 2015-re minden tagállamot, települést 
köteleznek arra, hogy a szennyvíz elveze-

-
-

nyezését. Ezen kötelezettség teljesítését két 
-

teni az Unió. Egyrészt azokat a települése-
ket, illetve háztartásokat, amelyek nem épí-
tették ki a csatornarendszert vagy arra nem 

-
-

elhelyezése, elszippantása, mint a csatorna 
-

zati forrásokat nyit meg számunkra.

egy olyan pályázati kiírás jelent meg, amely 
85 %-os támogatást ígér, így semmiképpen 

-
lett.

-
mentációt, melyre vízjogi engedélyt kértünk 
és kaptunk. Az engedély 2010. december 
31. napjáig hatályos, így késlekednünk 

-
-

szaki, talajmechanikai és szintezési szem-
pontok alapján. 

Az engedélyes dokumentáció alapján a 

egy részét pedig a lakossági hozzájárulások-

-

-

-

választottuk ki és kértük fel erre a munkára, 
az önkormányzattól tiszteletdíjat nem kap-

végzik.

A lakossági társulat szervezésével párhuza-

-
-

díjazására kizárólag nyertes pályázat esetén 
-

-

A szervezést és a teljes projekt összefogását 
-

-

-

-

-
kat.

-
sodott, hogy településünk polgárai, lakosai 

-

Összefognak, segítik egymást, ha kell, szer-
számot ragadnak és mindenki a maga mód-

-
zó kis részt a közös cél megvalósításához. 

megígérem, minden rendelkezésemre álló 
eszközzel segíteni fogom ennek a nagysze-

Kalcsó Istvánné polgármester

Válasszunk!
2010. a választások éve. Az 

lezajlott, munkatársaink 
elvégezték feladatukat, a 
Bizottságok helyt álltak, 
tagjai összekovácsolódtak 

megmérettetésre.

kisebbségi önkormányzati 
választás, mely – általában 
– együtt kerül lebonyolítás-
ra a települési önkormány-
zati választásokkal.

minden választópolgárnak 
megküldtük azokat az adat-
lapokat, melyeken egyik vagy 

-
nak vallhatja magát, kinyilvá-
nítva ezzel, hogy részt kíván 
venni a szavazáson.

névjegyzék készül, melyet meg 
lehet majd tekinteni a Polgár-

-
szen egy állampolgár csak egy 

A jelöltállítás is eltér a meg-
szokottól, hiszen nincs „ko-

civil szervezet állíthat jelöltet, 
-
-

tudnivalókról folyamatosan 
tájékoztatni fogjuk az érintet-

-
lyen kérdés, észrevétel merül-
ne fel, fordulhatnak a Hivatal 
kijelölt munkatársaihoz.

(06-30-824-1517)



CHALLENGE DAY (Kihívás Napja)

1981-ben két kanadai favágó 
összeveszett azon, hogy kinek 
a csapata hatékonyabb, ki dol-
gozik jobban. A vita egyre na-
gyobb méreteket öltött és végül 

-

otthonául szolgáló települések ve-

és kölcsönösen kihívták egymást 
-

városlakók vetélkedtek egymással 
-
-

nagy ünnepélyt szerveztek, kezet 

Az ötletnek híre ment és mára 
-

kozott a kezdeményezéshez.
Nincs ez másként településünkön 
sem, aholis évek óta megrendez-

együtt sportolva, mozogva, egy-

-
-

dött, majd egy közös tornával foly-

a két programot meghiúsította, de 
-

A Márki Sándor Általános Iskolá-
-

gos volt a gyermekzsivalytól, a kö-

-
-
-

folytatódott a sportprogram. Alsó 
tagozatos tanítványaink játékos 

mérték össze tudásukat, minden 
-

kítottunk ki, s a pálya teljesítésével 

az osztályok. A feladatok érdeke-

kifeszített gumikötél alatt, szlalo-

-
pályákon az alsós tanító nénik irá-
nyították a versenyzést. A verseny-

második, az I osztály harmadik, a 
III. osztály negyedik helyezést ért 
el.
Az alsósok versengése alatt a fel-

-

rátermettségüket. A feladatok nem 

-

-
-

A versenyen a VIII. osztály csapata 
-

dik, a VI. osztály csapata harma-
dik, az V. osztály csapata negyedik 
helyezést ért el.

-
dött, a gyermekek kihívták a fel-

-
tolástól kissé elszokott apukákat, 
anyukákat. Érdekes színfolt volt a 
rendezvények között a Polgármes-

-

-
mar összeszokott és a gyermekek 
nagy mulatságára néha nagyokat 
csúszkálva igyekezett helyt állni a 

A Román Nemzetiségi Általá-
-

teket használták ki a gyermekek 

téve az iskolai év utolsó napjait. 
(J.)
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Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivata-
-

tésére. 

-
lasztási adminisztrációs feladatok ellátása, kap-

nyilvántartása, kezelése, adminisztrációs és tit-
kársági feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság

- érvényes, középfokú közigazgatási verseny-
vizsga.

- adóvégrehajtással kapcsolatos szakmai tapasz-

- települési önkormányzatnál szerzett szakmai 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó személyi adatait is tartalmazó, kézzel 

-

- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló do-
kumentumok nem hiteles másolatát.

jogállásáról szóló törvény rendelkezései irány-
adóak.

-
-
-

-
nyújtani a Polgármesteri Hivatal (Kétegyháza, 

-

Pályázat



Egy éve már, hogy településün-
-
-

gunk aktívan dolgozik a lakosság 

-
-

nyeket (Pogácsa Fesztivál, Egészségügyi 
-

csonyi ünnepség, iskolai farsang, Március 

de emellett havonta átlagosan 270-300! 

Lakossági vagy hivatali, polgármes-
-

cát, házat, temetések alkalmával, el-

a kért területeken, üresen hagyott 
házak környékén éjjel és nappal is.
Segítséget nyújtunk a Polgár-

-

-

Rendszeresen részt veszünk az Orszá-
-
-

-

sajátos veszélyforrással találkoz-
-

képpen tudomást kell szerezniük.
-

Ennek során méretlenül szállítják a fát 

árusító csalást követ el. Fontos kiemel-
ni, hogy a településen, a közterületeken 

-
-

zárásával és az idegenek távoltartásá-
val hatékonyan megakadályozhatók.

Ezúton szeretnénk köszönetünket 
kifejezni azon kétegyházi és elszár-
mazott polgároknak, akik támogatá-

és támogatását, akik egyetértenek a 
-
-

gíteni tevékenységünket, hiszen együtt, 

Cím: Kétegyháza, Nagy S. u. 70.
Telefon: 66/250-015; 70/376-50-70

E-mail:

Számlaszám: 54000131-11025272

Árgyelán Istvánné elnök

A Békés Megyei Zöld Kör, 
a Családi Egyesület Két-
egyháza és Önkormányza-

A Környezetvédelmi Vi-

-

-
zett rendezvényen, Kalcsó 
Istvánné polgármester as-
szony köszöntötte a meg-
jelenteket.

-
nak a Békés Megyei Zöld 
Kör elnökének éghajlat-

-

kaphattunk a koppenhágai 

-
mutatására és árusítására. 
A program után a szerve-

várták vendégeiket!
Köszönetet mondunk a 

-
kor István pirított magvat 
gyártó és forgalmazónak, a 
Gondozási Központ Szo-
ciális Foglalkoztatójának, 
a Kétegyházi Pékségnek 
és Simény Mózes méhész-
nek.

Helyi termékbemutató Kétegyházán
Kétegyháza Nagyközség okta-
tási intézményei egy közokta-

melynek célja olyan készségek 
és képességek kifejlesztése és 

-
nak az egész életen át tartó 
tanulás igényének elsajátítá-

-
leszti a pedagógusok szakmai 
képzettségét, támogatást és 
segítséget nyújt a tanulókra 

-
-

tatás színvonalának növelése 
és a tanulók hozzásegítése a 

tudás elsajátításához.
A pályázat projektmenedzsere 
Fekete Gabriella, projektas-

Rotár Györgyné
és Telek Ágnes.
A szakmai vezetést a Márki 

Krisánné Sztán Marianna, a 
Román Nemzetiségi Általános 
Iskola és Óvoda alsó tagoza-

Kovalcsikné Szucsán 
Gyöngyi, 
Szente Anna,
Mokán Jánosné látja el.

Kétegyháza oktatási intézmé-

változásokat, látogassák meg 
és támogassák a tanulók és a 
pedagógusok munkáját!

projektmenedzser

Fejlesszük az oktatást
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Játszunk együtt

2010. május 28. napján 
örömteli esemény zaj-
lott le településünkön. 
A Gyermeknap alkalmá-

európai szabványoknak 

avattunk.

A kivitelezés és a szervezés 
-

szótérhez hasonlóan az 
Önkormányzat és a Csalá-
di Egyesület szoros együtt-

-
képpen valósult meg. Az 
Egyesület magára vállalta 
a szervezést, a pályázat el-

-

tást és az elszámolás nehéz, 

feladatát.
Az önkormányzat saját 
költségvetése terhére meg-

-
adásait, oly módon, hogy 
a teljes összeg az elszámo-

hiánytalanul visszakerül a 

A beruházás összköltsé-
ge 7.109.783.- Ft, a kivi-

-
totta a játszótéri eszközö-

és éppen a Gyermeknapra 

A Márki Sándor Általános 
Iskola tanárai és diákjai 

jótékonysági estet szervez-

A program amellett, hogy 

kínált a tehetséges diákoknak, 
kiváló szórakozást nyújtott az 

vendégeknek.

-
met nyelvet tanulók táncok-
kal, dalokkal kedveskedtek. 

-
nyörködhettünk, majd angol 
nyelvi szavalat hangzott el, 
érdekes színfoltként, de kis-

mint „Szegény kisiskolások 

örökzöld slágerek hangzottak 

A Hattyúk tavának újkori 
feldolgozását láthattuk négy 

Virók András, Sárosi Áron, 

Gyula, Kovács Dániel, Hid-
-

jük Aradi Zsolt.

tánc zárta a programot, feled-
hetetlen élményt nyújtva min-
denkinek, akik jelenlétükkel 

Jótékonysági bál

-
lyadékot vegyünk magunk-
hoz, ne tartózkodjunk a 

-
ket, szemünket a napsugár-
zástól. Napozni 10 és 15 
óra között kifejezetten ve-

A kisgyermekek számára 

a félárnyék is veszélyes le-
het, így fordítsunk rájuk 

-
latos tartózkodni a meg-

-

hagyjuk a kora reggeli 
órákra.

Igyekezzünk lakásunkat 
-
-

szeres fogyasztásától. Ha 

rosszullétre gyanakszunk, 
-

re vinni és szükség esetén 
azonnal hívjunk orvost. (J.)

-

igényeket és kéréseket, ál-
-

2010. június 11-én eredmé-
-

zési eljárás, így a munka a 
-

déskötés után 2010. július 1. 

A beruházás összköltsége 
65.518.700.- Ft. 

átmenetileg az I. sz. óvodá-
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2010-ben is megrendezzük 
a Pogácsa Fesztivált.

A részletes programot az augusztusi 

„Kétegyházi Lapok”-ban fogjuk 

közzétenni.

Kalcsó Istvánné

polgármester

Adja fel képes apróhirdetését díjmentesen:

www.ketegyhaziapro.hu
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-

Labdarúgás:

-
ság a végéhez ért, Kétegyhá-
za csapata a Füzesgyarmat és 

-
lyen végzett. 

történt meg, melyet a Békés 

-
lamint Kalcsó Istvánné pol-
gármester asszony nyújtott át 
a csapat tagjainak. A csapat 

el vesztesen a pályán. A két-

játékosa Papp József  lett, aki 
26 góllal a Megye II. osztály 

-
zett. Az ifjúságiak a 14. helyet 
szerezték meg. 

-
-

dezésre május 24-e és 28-a 
között a Junior Fekvenyomó 

-
je vett részt. Radnóti László 

-
kációt a részvételre, így kép-
viselhette településünket, ha-
zánkat a versenyen.

„Felkészülésem nagyon ke-
mény volt, de jól sikerült - 

sokáig úgy volt, hogy nem 
-

nokságra, de hála a szponzo-
roknak, nagy nehezen össze-

-
tolódáshoz és a 40 C fokos 

nagyon színvonalas keretek 

-
-

vezve. 200 kg-ot sikerült tel-
jesítenem, mely 2. helyezésre 

elért eredményre és arra, 
hogy kétegyháziként újra a 
Magyar Válogatott tagja le-

-

Radnóti László.

Eredményéhez gratulálunk 
és sok sikert kívánunk!

Sportsikerek


