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Delegáció járt Kétegyházán

Kalcsó Istvánné polgármester 
meghívására településünkön járt 
Traian Băsescu Románia állam-
főjének személyes megbízottja 
Eugen Tomac (Secretar de Stat) 
államtitkár és kísérete. A magyar 
fél részéről a vendégek fogadásán 
és a tárgyalásokon 
részt vett Kalcsó 
Istvánné polgár-
mester, mint a kül-
döttség vezetője, 
Árgyelán György 
tanácsnok, a ta-
lálkozó szervező-
je, Finna Sándor a 
Román Kisebbsé-
gi Önkormányzat 
képviselője és Rá-
kócziné Tripon 
Emese Mária a 
pályázatokért fele-
lős munkatárs, ön-
kormányzati képvi-
selő.

A küldöttségek tárgyalásokat foly-
tattak határon átívelő projektek 
megvalósításáról, a Lukács-tó kör-
nyékén megvalósítandó Román- 
Magyar Emlékparkról és – ami ta-

lán a legfontosabb – a településen 
működő Román Nemzetiségi Álta-
lános Iskola további felújításáról és 
az Óvoda bővítéséről, felújításáról. 
E projektek rendkívül fontosak 
számunkra, Kétegyháza lakosai 
számára, megvalósításuk közös jö-

vőnk építését szolgálja.
Az államtitkár kiemelte, hogy 
mennyire örül a jelenlegi település-
vezetés korrekt és tenni akaró part-
nerségének, valamint a településen 
élő román kisebbséggel kialakított 
jó viszonyának. 

Traian Băsescu Románia állam-
főjének nevében ígéretét tett arra, 
hogy a közeljövőben magas rangú 
román állami vezetők látogatnak 
Kétegyházára, mint a legtöbb ro-
mán nemzetiségű által lakott tele-
pülésre.

A hivatalos progra-
mot szerény ebéd 
követte, melynek 
során a román kül-
döttséget vezető 
államtitkár – el-
mondása szerint 
- kellemes megle-
petéssel tapasztal-
ta, hogy a település 
első számú tisztség-
viselője, polgármes-
tere kiválóan beszé-
li a román nyelvet, 
melyből egy – a ro-
mán anyanyelvűek 

számára kellemes hangzású – erdé-
lyi akcentust lehet kihallani.
A jó hangulatban elköltött ebédet 
követően a küldöttség elköszönt, 
államtitkár Úr a közeli viszontlátást 
ígérve mondott búcsút, megkö-
szönve a szíves vendéglátást.

Kedves kétegyházi Lakosok!
Lezárult egy önkormányzati ciklus. A képviselő-testülettel számvetést készítettünk! Amit vállaltunk, ígértünk, 
azt megtettük, de többet is annál, hiszen ezt békességben, egymást megbecsülve, egymást, egymás véleményét, 
eltérő álláspontját tiszteletben tartva tettük meg.

Munkám során a település lakosságától támogatást, szeretetet, biztatást kaptam, melyért hálás vagyok és 
köszönettel tartozom. Önök nélkül nem sikerült volna!
Bármi is legyen az október 3-i választás eredménye, köszönöm Kétegyháza lakosainak támogatását, 
együttműködését és kívánok kedves mindnyájuknak sok sikert és jó egészséget!

Kalcsó Istvánné 
Kétegyháza Nagyközség Polgármestere
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Választás 2010
Tisztelt Választópolgárok!

Lassan lezárul az önkor-
mányzati és a kisebbségi 
választással kapcsolatos 
előkészítő munka. 
Megtörténtek az ajánlások, 

a képvise-
lő-testület 
megválasz-
totta a He-
lyi Választá-
si Bizottság 
és a Szava-

zatszámláló 
Bizottságok 
tagjait, be-
érkeztek a 
delegálások, 
2010. szept-
ember 29. 

napján megtörtént az eskü-
tétel.
A szavazat számláló Bizott-
ságok és a mellettük mű-
ködő jegyzőkönyvvezetők 
az alábbiak szerint kerültek 
meghatározásra:

I. szavazókör: 
Helyszín: Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Gyulai u. 6.

Elnök: Zalai József  (Kétegyháza, Déli sor 81.)
Elnökhelyettes: Bledea Györgyné (Kétegyháza, Batthyányi u. 99.)

Tag: Kajári Aladár (Kétegyháza, Verőfény u. 15.)
Póttagok:
Tóth Károlyné (Kétegyháza Nap u. 9)
Nagyné Ottlakán Szilvia (Kétegyháza, Zrínyi u. 29)
Jegyzőkönyvvezetők:
Molnár Jánosné, Bodorló Veronika

II. szavazókör: 
Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház, Fő tér 4.

Elnök: dr. Sztánné Isztin Valéria (Kétegyháza, Márki u. 3) 
Elnökhelyettes: Dékány Istvánné (Kétegyháza, Ságvári u. 33/b)

Tagok: Kaposi Ferenc (Kétegyháza, Gyulai u. 21)
Szántóné Csóka Valéria (Kétegyháza, Bocskai u. 5/B)
Szarka Mihályné (Kétegyháza, Béke u 12/A.)
Póttagok:
Honfi  Péterné (Kétegyháza, Toldi u. 45)
Szántó Györgyné, (Kétegyháza, Bocskai u. 9.)
Jegyzőkönyvvezetők:
dr. Gáncse Mihály, Vatrán Éva

III. szavazókör: 
Helyszín: Márki Sándor Általános Iskola Márki u. 11.

Elnök: Mészáros Géza (Kétegyháza, Béke u. 18/A.)
Elnökhelyettes: Krisán Györgyné (Kétegyháza, Batthyány u. 66.)

Tag: Diláné Szántó Anna (Kétegyháza, Kölcsey u. 3)
Póttagok:
Borsos Béláné (Kétegyháza, Dózsa u. 107.)
Vigyikán Piroska (Kétegyháza, Legelő sor 22.)
Jegyzőkönyvvezetők:
Bandula Györgyné, Dehelán Szilvia

IV. szavazókör: 
Helyszín: Márki Sándor Általános Iskola Márki u. 11.

Elnök: Bíró Istvánné (Kétegyháza, Batthyányi u. 11)
Elnökhelyettes: Szántó Istvánné (Déli sor 48.)
Tag: Árgyelán Istvánné (Kétegyháza, Nagy Sándor u. 70.)
Póttagok: 
Mokán Jánosné (Kétegyháza, Úttörő u. 136.)
Radnóti Mariann (Kétegyháza, Gyulai u. 21.)
Jegyzőkönyvvezetők:
Wittmann Attila, 
Furákné Pavelka Mariann

Kisebbségi szavazókör:
Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház Fő tér 4

Elnök: Pavelka Györgyné (Kétegyháza, Kölcsey u. 12.)
Elnökhelyettes: Rotár Györgyné (Kétegyháza, Dózsa u. 47.)

Tagok: Mokán János (Kétegyháza, Úttörő utca 136.) 
Csíkos Károly (Kétegyháza, Máv telep 2.) 
Csonkáné Potocska Judit (Kétegyháza, Zrínyi u. 21.) 
Póttagok: 
Miklós Istvánné (Kétegyháza, Dózsa u. 1.). 
Molnár Kleopátra (Kétegyháza, MÁV-telep 1. 3-as ajtó)
Jegyzőkönyvvezetők:
Árgyelán Jánosné, Nagy Éva

Tisztelt Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy újólag és nyomatékosan felhívjam 
kedves fi gyelmüket arra, hogy a szavazásban kizárólag 
érvényes és a személyazonosításra alkalmas okmányokkal, 
valamint érvényes lakcímkártyával lehet részt venni. A 
Szavazatszámláló Bizottságoknak nincs lehetőségük 
személyes ismeretség alapján e szabálytól eltérni, 
ezzel ugyanis megsértenék a választási törvényt és 
veszélybe sodorhatják a teljes választást településünkön.

dr. Medgyaszai László 
HVI vezető



A képviselő-testület 2010. szept-
ember 28. napján tartotta ciklus-
záró ülését. Az ülésen értékelték 
az elmúlt négy év eredményeit, az 
ígéretek, vállalások betartását, be-
tarthatóságát.
A képviselő testület 2006 októbe-
rétől a mai napig eltelt időben 77 
ülést tartott és 540 napirendet tár-
gyalt. Döntéseik a jogszabályoknak 
megfelelőek voltak, jogsértő hatá-
rozatot nem hoztak, javult a munka 
minősége, a kötelező feladatokat, 
alapellátást magas színvonalon lát-
ták el, az intézményekben az ön-
kormányzati alapelvek messzeme-
nően érvényesültek.
2007. év közepére a testület mun-
kája kiszámíthatóvá vált, rendsze-
resen szerveztek falugyűléseket, az 

üléseket egyenes adásban közvetí-
tették. Folyamatosan tájékoztatták 
a lakosságot, a nyílt ülések jegyző-
könyvei mindenki számára meg-
tekinthetőek voltak és megtekint-
hetőek ma is, a zárt tárgyalásokról 
készült anyagok – a jogszabályok-
nak megfelelően – az érintettek ré-
szére hozzáférhetőek.
Megteremtették a költségvetés 
egyensúlyát, megkövetelték a ha-
tékony munkavégzést, a takarékos 
gazdálkodást. A szükséges, ésszerű 
átszervezéseket, létszámcsökkenté-
seket humánusan, a nyugdíjba vo-
nulók álláshelyeinek be nem tölté-
sével oldották meg.
Nagyon nagy hangsúlyt helyeztek 
a pályázatokra, melynek első pályá-
zati alapja a lecsökkentett tisztelet-

díjakból került létrehozásra.

Az elmúlt években 549 M Ft-ot 
nyertek el pályázatokon!

2007. évben a megvalósított beru-
házások sorát gyarapította a busz-
megállók, az útfelületek, a katolikus 
temető útfelületének, a Művelődési 
Ház felújításának elvégzése, javítá-
sa, kialakítása.
A Batthyányi utcában táblákat, a 
Zrínyi utcában sebességkorlátozó 
jelzéseket, más helyeken világító 
testeket helyeztek el.
A piacteret megépítették, kiala-
kították a Fő téri játszóteret. Ez 
utóbbi vonatkozásában kiváló 
együttműködés alakult ki a Családi 
Egyesülettel.

2006-2010. a siker évei!
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Kedves egyetemi, főiskolai 
Hallgatók!

Kétegyháza Nagyközség 
Képviselő-testülete 2010. évben 
ismételten meghirdeti számotokra 
a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázatot.
Az ösztöndíj odaítélésének szociá-
lis feltétele, hogy 
- a pályázóval egy háztartásban 

élők egy főre jutó nettó jövedel-
me a mindenkori öregségi nyug-
díj legkisebb összegének a 250 

%-át nem haladhatja meg;
- a pályázó és családja az 1993. 

évi III. tv. 4. § (1) bekezdése 9. 
b) pontjában meghatározott 
vagyonnal nem rendelkezik.

A jelentkezéseket a Polgármesteri 
Hivatalban, Nagy Éva 
témafelelősnél lehet benyújtani 
2010. október 29. napjáig. A 
kérelmek elbírálása – várhatóan – 
novemberben fog megtörténni, ezt 
követően a támogatottak értesítést 
kapnak.

Kérem, hogy a pályázat részleteiről 
tájékozódjatok a település 
honlapjáról, így elkerülhetitek az 
indokolatlan hiánypótlási eljárást 
és felgyorsíthatjátok ügyetek 
intézését.

Kedves egyetemi, főiskolai 
Hallgatók!
Várjuk jelentkezéseteket, 
egyebekben jó tanulást és sikeres 
vizsgaidőszakot kívánunk!

Kalcsó Istvánné polgármester

Újból lesz ösztöndíj



Tárgyalásokkal segítették elő a 
benzinkút kialakítását, de emellett 
megoldották az állati hullák elhe-
lyezését is.
Korszerűsítették a polgármesteri 
hivatal számítógépparkját, csök-
kentve és gördülékenyebbé téve az 
ügyfelek kiszolgálását.
A közmunka program szervezése 
érdekében folyamatosan bővítet-
ték a szerszámkészletet, mely mára 
korszerű és minden igényt kielégítő 
készletre duzzadt.
A villanyoszlopokon virágokat he-
lyeztek el, játszóterek kialakítását 
kezdték meg, de jelentős erőfor-
rásokat biztosítottak a külterületi 
földutak állapotának javítására is.
Újjáépítették a vasútállomáshoz ve-
zető járdafelületet, jelzőeszközöket 
helyeztek el a biztonságos közleke-
dés érdekében.
A helyi kábeltelevíziót kitűnő fel-
tételek mellett értékesítették, el-
készítették a szükséges útépítési 
terveket és emellett elindították a 
szennyvízpályázatokat is.

2008. évben az utak felújítását ha-
tározták el, emellett az iskolákban 
kicserélték a nyílászárókat, sőt új 
bútorokat sikerült vásárolni, készí-
teni. Ezeket a munkákat a közcélú, 
közhasznú dolgozók segítségével 
valósították meg.
Az óvoda kazánját – a gyermekek 
és a takarékosság által megkövetelt 
érdekeket szem előtt tartva – kicse-
rélték, de intézkedéseket fogana-
tosítottak a kóbor ebek befogása 
érdekében is.
Önerőből sikerült utat építeni, 
amely – ennek az ágazatnak a költ-
ségességét ismerve – jelentős ered-
mény. 
Pályázaton sikerült kisbuszt be-
szerezni a Gondozási Központ 
számára, megvalósítva így a rászo-
rultak biztonságos és kényelmes 

szállítását.
Több alkalommal vettek részt vas-
úti menetrend egyeztetésen, melye-
ken sikerült a megállások és a vona-
tok számát sűríteni.
A Könyvtár felújítását részben ma-
gán erőből, részben külső kivite-
lező igénybe vételével valósítottak 
meg.

A Márki Sándor Általános Iskolá-
ban és a Román Nemzetiségű Álta-
lános Iskolában jelentős bővítése-
ket hajtottak végre, melyre nagyon 
büszkék lehetnek. Hasonlóképpen 
jelentős összegeket fordítottak az 
óvoda épülete nyílászáróinak cse-
réjére, mely igen izgalmas és ösz-
szetett gondolkodást igénylő beru-
házás volt, hiszen a felújítás mellett 
megtartották az épület régi szépsé-
gét, patináját.

A szolgálati lakásokat felújították 
és sikerült megfelelő feltételekkel 
bérbe adni őket. Hosszú távú szer-
ződést kötöttek az ebek befogására, 
így ezt a probléma is megoldódott.
Forrásokat különítettek el a Gon-
dozási Központ épületére, de sike-
rült egy kisebb összeget a berende-
zésekre is fordítani.
Rendbe tették a Malom-tó környé-
két, kialakítva egy gyönyörű parkot 
a lakosság s a gyermekek számára.
Kezdeményezték az ivóvízjaví-
tásra irányuló projekt elindítását, 
csatlakoztak az erre irányuló szer-
veződéshez, melynek eredménye-
képpen megoldják a MÁV-Telep 
egészséges ivóvízzel való ellátását.
A Dózsa u 137. melletti szolgá-
lati lakást felújították, laptopokra 
pályáztak, segítve a pedagógusok 
munkáját.

Megoldották a Polgármesteri Hiva-
tal hőszigetelését és elindították a 
fűtésrendszer korszerűsítését.

A civil szervezetekkel kiváló 
együttműködést alakítottak ki. Fel-
újították és átadták használatra a 
„vadász” házat, hirdető táblákat 
helyeztek ki, folytatták a tavak és 
környezetük rehabilitációját, el-
kezdték a Lukács-tó kotrását, befe-
jezték a második „járdapályázatot”.
A Fő tér felújítása az év végére 
befejeződik, átadták a szökőkutat, 
melynek tekintetében nagyon pozi-
tív visszajelzések érkeztek.
Megfelelő munkakörülményeket 
biztosítottak a dolgozók számára, 
igyekeztek megbecsülést közvetíte-
ni a nyugdíjasok irányába, találko-
zókat szerveztek számukra.
A korábbiakhoz képest többszö-
rösére emelték a foglalkoztatottak 
számát, a szociális kiadások ezzel 
párhuzamosan csökkentek, csök-
kenhettek. Az ellátások folyósítása, 
odaítélése során igyekeztek szem 
előtt tartani a rászorultságot, az 
emberiességet, de mindemellett a 
törvényességet, igazságosságot.

Óriási feladatot tűztek ki maguk 
elé, és – ami a legfontosabb – meg 
is valósították, mégpedig békesség-
gel, veszekedés nélkül.
Kalcsó Istvánné polgármester zá-
rószavaiban elmondta, nagyon 
büszke arra, hogy ilyen jól és 
együttműködni képes testület állt 
fel. 2006. évben megálmodott egy 
testületet, amellyel nagyon jó volt 
együtt dolgozni, vitáik a jobbítás 
érdekében zajlottak, így úgy érzi – 
bár polgármesterként összefogta 
ezt a munkát – a programjuk meg-
valósítása csak így, együtt, közös 
akarattal történhetett.

Akárhogyan is alakul a hét végi vá-
lasztás, büszkék lehetnek az elmúlt 
négy évre, a közös munkára, mind-
arra, amit együtt elértek, megvaló-
sítottak.
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Kedves Ügyfeleink!

Az év végének közeledtével magunk is elkészítjük 
számvetésünket, mit tettünk, mit nem, illetve mit te-
hettünk volna, miben kell javítanunk is miben nyu-
godhatunk meg azzal, hogy „jól sikerült”.

A képviselő-testület 150 határozatot hozott ebben az év-
ben, több alkalommal alkotott rendeletet, követve a je-
lentkező igényeket, illetve jogszabályi változásokat. 2010. 
évben nem érkezett a törvényességi felügyeletet gyakorló 
Közigazgatási Hivataltól észrevétel, sürgetés, hiánypótlás-
ra való felhívás.

Jelentős előrelépést értünk el a település kintlévőségeinek 
csökkentése területén. Ez a legszomorúbb és a leginkább 
hálátlan feladat a Polgármesteri Hivatalok életében, hiszen 
legtöbbször a más hatóságok Földhivatalok, közüzemi 
szolgáltatók, szabálysértési hatóságok által követelt tarto-
zásokat kell végrehajtanunk, amelyeket azonnal tovább is 
utalunk számukra. Éppen a téma fontosságára tekintettel 
folyamatos ellenőrzést kap Hivatalunk a központi adóha-
tóságok részéről, amelyek fi gyelemmel kísérik a bevételek 
alakulását és amennyiben nincs előrelépés, szankciókat al-
kalmaznak velünk szemben.
Fontos kiemelni, hogy az ellenőrzések során minden el-
járásunk a hatályos jogszabályoknak megfelelőnek találta-
tott. Kifogás mindössze a jelentős számú részletfi zetést 
és pótlék, bírság elengedést tartalmazó határoza-
tokkal szemben érkezett, de ez – szerencsére – jegyzői 
hatáskörbe tartozik, így a jelenlegi lakosságbarát gyakor-
latot fogjuk folytatni. Csak és kizárólag abban az esetben 
rendelünk el letiltást, amennyiben a fi zetési emlékeztetők, 
felkérések, felszólítások nem vezetnek eredményre, rész-
letfi zetést, tartozásmérséklést nem kért az Ügyfél. Fontos 
rögzíteni, hogy sem a múltban, sem a jövőben nem 
engedünk, és nem hajtunk végre ingó vagy ingatlan-

árverezést. Ezt elfogadhatatlannak tartjuk és minden ren-
delkezésre álló eszközzel megakadályozzuk Kétegyháza 
Nagyközség lakosai körében.

Lényeges segítséget jelentett a nagyobb összegű tartozást 
felhalmozó lakosok esetében az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság segítsége, amely sok esetben jelentős 
összegű támogatást nyújtott a nehéz időszak átvészelése 
érdekében.

A közfoglalkoztatás területén átlátható és minden kö-
vetelményt kielégítő nyilvántartást alakítottunk ki, amely 
megfelel a legszigorúbb ellenőrzési követelményeknek is.
Az Ügyfelek fogadása érdekében bővítjük a pénztárat és 
az igazgatási, hagyatéki ügyekkel foglalkozó munkatársak 
irodáit. Az építés munkálatokat saját munkatársaink végzik 
el, a településen dolgozó vállalkozó által biztosított építő-
anyagokból, így lakosainkat ez nem terheli.

Folyamatosan javítjuk és frissítjük a település honlapját, 
aholis igyekszünk minden fontosabbnak ítélt információt 
megjelentetni. Ez különösen izgalmas feladat, hiszen hon-
lapunk lényegében a világ minden pontjáról elérhető, így 
nem mindegy, milyen képet alkotunk magunkról.
Mára havi gyakorisággal készítünk újságot, melyet eljutta-
tunk minden háztartásba, sőt megküldünk díszpolgáraink-
nak, és azoknak a Kétegyházáról elköltözött volt lakosok-
nak, akik ezt kérték tőlünk. Ezeken a lapokon közérdekű 
adatokat, rendezvényekről készült fényképeket, örömteli 
eseményeket tárunk Önök elé.

Összességében a Polgármesteri Hivatal tevékenységét, 
a szakemberek munkáját jónak ítélem, a kisebb hibákat 
igyekszünk kiküszöbölni és minden tekintetben – lehető-
ségeinkhez mérten – az Önök szolgálatára lenni.

dr. Medgyaszai László
jegyző

Hivatali hírek

2010. szeptember 27. napján a dél-
utáni órákban a településen működő 
– és a betakarításra váró terményt, ter-
mőterületeket ellenőrző - település-
őrség két járőre – Bodorló Tivadar 
és Trucz Péter - a Filimon ABC-nél 
gyanúsan viselkedő, nem Kétegyhá-
zán lakó személyre lett fi gyelemmel, 
akinek zsebei – láthatóan – tömve 
voltak magyar bankjegyekkel. A két 
munkatárs követni kezdte a - magya-
rul nem tudó - idegent, aki futásnak 

eredt és a közeli kukoricásban elbújt. 

A településőrséget vezető Bodorló 
Tivadar hívó szavára több munkatár-
suk – Simény János, Zahorán Ro-
land és Peregi Gábor - csatlakozott 
az akcióhoz, bekerítették a területet 
és értesítették a Rendőrséget. A hely-
színre érkező rendőrök néhány perces 
tanakodás után eltávoztak, azonban 
településőreink nem adták fel. 
A kiérkező, – Bauer Zoltán törzs-

zászlós által vezetett - határőrökkel 
közös akciócsoportba szerveződve 
felkutatták, majd elfogták a külföldi – 
vélhetően etióp - állampolgárt, akit az 
illetékes hatóságok őrizetbe vettek és 
elszállítottak őrszobájukba.
Az akcióban részt vevő település-
őrök munkáját köszönet illeti! Gra-
tulálunk a sikeres akcióhoz!

dr. Medgyaszai László 
jegyző

Településőrök akcióban
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