
Kopp, kopp, kopp...
Van, aki hiányolta, van, aki örült 
neki és van, aki észre sem vette, 
milyen hosszú idő telt el azóta, 
hogy utoljára jelentkeztünk 
Önöknél, kedves kétegyházi La-
kosok!

Megérkezett a várva-várt jó idő, a 
Tél összecsomagolt és néhány hó-
napra eltette vastag, fehér hópihe-
gallérral díszített bundáját. Utoljára 
még visszakacsintott, pajkosan és 
kedvesen, egy kis fagyos leheletet 
küldve az ébredező gyümölcsfáknak.

A Tavasz, mint egy vad, fiatal szar-
vas, úgy rontott be otthonainkba, 
felöklelve a reggeli zúzmarát, szar-
vait rázva, elkergetve a borongós 
ködöt, patáival szikrát csiholva, izzó, 
forró levegőt varázsolva körénk. 
Előkerültek a rövid nadrágok, a le-
heletnyi nyári ruhák, a sápadt, fakó 
téli arcok, vállak izzó, égető vörösre 

pirultak.
A május az újjászületés, a pünkösd 
hava, de ekkor van ideje a kései 
vetésnek és a korai tervezésnek is. 
Benépesültek a kertek, a virág- és 
palántaárusok elégedetten dörzsöl-
ték kezüket, mi pedig elégedetlenül 
számoltuk a csengő forintokat, néha 
kicsit irigykedve nézve a szomszéd 
zöldebb fűjét.

Mint egy gondos kertész, úgy cse-
lekszünk mi is! „Szántunk”- „vetünk” 
„aratunk”, de soha nem nézzük a 
szomszéd füvét. Egyszerűen „csak” 
elkezdjük, folytatjuk a megkezdett 
munkát Önöknek, Önökkel, Önökért!

Fogadjanak minket szeretettel, ol-
vassák sorainkat barátsággal és se-
gítsék munkánkat őszinte akarással!

Kalcsó Istvánné 
polgármester
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Ünneplés 
ajándékokkal
 Régen, amikor még a 
80’-as években házibulikat 
szerveztünk, megkértünk 
mindenkit, hogy hozzon va-
lamit a buliba és maradjon 
takarítani, mert a házigazda 
egyébként nem vállalta volna 
szerepét.
 Amikor a Pogácsa Fesztivált 
megálmodtuk és útjára indítot-
tuk, a képviselő-testület igyeke-
zett minél több forrást bevonni 
a költségek csökkentése érde-
kében. Szponzorokat kerestünk, 
pályáztunk, kisebb-nagyobb tá-
mogatásokat kértünk vállalko-
zóktól, partnereinktől.
2012. évben – tekintettel a meg-
változott gazdasági körülmé-
nyekre – már-már a fesztiválso-
rozat ideiglenes szüneteltetése 
mellett foglaltunk állást, azonban 
az Európai Uniótól nem remélt 
segítség érkezett.
 „Testvértelepülések ta-
lálkozója” elnevezéssel progra-
mot indítottak, melyre települé-
sünk sikerrel pályázott. Összesen 
legfeljebb 25000 EUR, azaz 
kb. 7.000.000.- Ft támogatást 
nyertünk el. Az összeg teljes 
egészében csak a rendezvényre 
fordítható és semmilyen önerőt 
nem igényel.

Szép ajándékot kaptunk! 
Köszönet érte!

Kalcsó Istvánné
  polgármester
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Kétegyháza Nagyközség Kép-
viselő-testülete 2012. évben 6 
ülést tartott, 11 rendeletet alko-
tott.

 2012. február 21. napján elfo-
gadásra került az önkormányzat 
2012. évre szóló költségvetése, mely 
iránymutatásul és szabályozó kere-
tül szolgál az egyes kötelező és ön-
ként vállalt feladatok ellátásához. Az 
állam által biztosított költségvetési 
támogatás sajnos tovább csökkent, 
kiadásaink pedig – elsősorban a ked-
vezőtlen árváltozások miatt – emel-
kednek. Háztartásaink költségve-
téséből ismert fontos szabály, hogy 
hosszú ideig nem lehet többet költe-
ni és kevesebbet keresni, hiszen ez 
előbb-utóbb nagy bajhoz vezethet. 
Kétegyháza Képviselő-testülete az 
elmúlt években folyamatosan tanú-
jelét adta annak, hogy takarékosan 
és az egész település érdekeit figye-
lembe véve gazdálkodik. Ezt várják el 
Önök, de erre kötelezi Őket képvise-
lői esküjük is. 
A költségvetési egyensúly biztosítá-
sa érdekében a képviselő-testület 
fontos intézkedéseket és döntéseket 
hozott:
- csak önerő nélküli pályázatokon le-
het indulni;
- a karbantartásoknak, felújításoknak 
lehetőség szerint az energiatakaré-
kosságra kell irányulniuk;
- rendezvényeket csak abban az 
esetben lehet rendezni, amennyiben 
azok pályázati támogatásból teljes 
egészében finanszírozhatók;
- kiemelt figyelmet kell fordítani a 
munkát keresők alkalmazására, mi-
nél hosszabb időre és minél maga-
sabb bérért.

A takarékosságra irányuló intézke-
dések mellett fontos döntéseket is 
hozott a testület. Elindította a nagy 
sikerrel lebonyolított HURO útpályá-
zat második fordulóját, kiegészítve 
a következő szennyvízberuházási 
ütemmel. A cél a település minden 
útját szilárd aszfaltburkolattal 
ellátni és minden lakóingatlan-
ról elvezetni a keletkező szenny-
vizet, élhetőbb, tisztább környezetet 
teremteni mind a magunk, mind 
gyermekeink számára.
  Fontos és a lakosság egy ré-
szét közvetlenül is érintő rendelkezés 
volt az állati hullák elszállítása 
ingyenességének megszünte-
tése. A korábbi döntés a háztartá-
soknak kívánt kedvezni, segíteni a 
ház környékének tisztántartásában. 
A településen azonban megjelen-
tek környező települések állattartói 
is, amellyel jelentős többletkiadást 
okoztak. Az elszállíttatás lehetősége 
most is fennáll, a vállalkozót, Gás-
pár Tamást a 06-30-645-0035. 
számon lehet hívni, a minimális költ-
séget a lakos téríti meg.
 A település egészét, kicsiket és 
nagyokat egyaránt érintett a Román 
Nemzetiségi Általános Iskola és 
Óvoda fenntartói jogának átadása, 
melyről külön cikkben értekezünk.
A romániai Besztercén kulturális 
delegáció járt, táncosok, zenészek 
társaságában. Bemutatkoztunk fő-
zési tudományunkkal is, elbűvölve 
az érdeklődőket magyaros ízeinkkel. 
Művészeink előadása osztatlan sikert 
aratott, új barátságok születtek, me-
lyek az augusztusi rendezvényünkön 
mélyedhetnek el, amikoris barátaink 
viszontlátogatásra érkeznek.

Kalcsó Istvánné polgármester

3
Kétegyháza Nagyközség ingyenes hírújságja 2012. június

Márki Sándor Általános Iskola hírei
 2012 az iskolai félévzárás miatti hajrával in-
dult a Márki Sándor Általános Iskolában. A pe-
dagógusok megpróbálták kihozni tanítványaik-
ból a maximumot, a lelkiismeretes diákok pedig 
igyekeztek élni még az utolsó javítási lehetősé-
gekkel is.

 Január végén felsős tanítványaink részt vettek a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából Eleken megrendezett 
vers- és prózamondó versenyen, ahol igen szép ered-
ményeket értek el:
 Lipták Szabina  5. osztály  3. helyezett
 Kis Henrietta    5. osztály   3. helyezett
 Mokán Márton  8. osztály  1. helyezett
 Sztán Péter      8. osztály  2. helyezett

 Februárban farsangi mulatsággal búcsúztattuk 
a telet, melynek keretében jelmezes felvonuláson és 
mókás, játékos vetélkedőn vehettek részt tanulóink. A 
jelmezversenyen a saját készítésű jelmezeket értékel-
tük, a győztesek jutalomban részesültek.

 Március 8-án, Nőnapon - az iskolai hagyomá-
nyoknak megfelelően – a fiúk kora reggel jelképes 
ajándékkal várták az iskolába érkező „hölgyeket”. Kö-
szöntötték a lányokat, a tanító néniket, tanár néniket, 
takarító néniket, iskolatitkárt, valamint az iskolába ér-
kező anyukákat is.
Ezzel a kis figyelmességgel mindenkinek jó hangulat-
ban indult a napja.

 2012. március 26. 27. 28-án zajlott az I. osztályo-
sok beíratása az iskolába. Iskolánkba a következő 
tanévre 16 fő I. osztályos iratkozott be. A leendő ta-
nító néni őszinte szeretettel, nagy érdeklődéssel és ki-
emelkedő szakmai hozzáértéssel várja kis tanítványait.

 2012. április 14-én immár 5. alkalommal rendez-
tük meg hagyományos Iskolabálunkat, melynek 
fergeteges sikere volt a település lakói körében. A fő 
cél most is, mint eddig minden évben, a szórakozta-
tás volt. A legnagyobb hangsúlyt a zene, a tánc és a 
humor kapta. Iskolánk tanulói megmutatták sokszínű-
ségüket a kultúra és a sport azon területein, melyek 
tanórán kívüli foglalkozások keretében elsajátíthatók. 
Bemutatkozott a „Beszélő kezek” csoportunk, akik a 
siketek jelnyelvén közvetítettek népszerű dalokat. Né-
metül tanuló diákjaink nemzetiségi táncot adtak elő. 

Az alsósok és a felsősök közös koreográfiában készült 
aerobic produkcióját is megcsodálhatta a közönség. 
A tanulói énekkar és a pedagógusok musicalrészlettel 
mutatkoztak be. A nyolcadikos lányok modern tánc cso-
portja Kovács Alexandra saját koreográfiája alapján 
készült táncprodukcióval lépett fel.  Végzős diákjaink 
klasszikus táncokat mutattak be: bécsi keringőt, rock 
and rollt és slowfox-t. Tantestületünk tagjai Rejtő Jenő 
egyik humoros vígjátékát vitték színre korabeli jelme-
zekben, mellyel óriási sikert arattak.
Ez az este rólunk szólt, a mi kis iskolai közösségünkről, 
ahol az összetartozás átütő érzése mutatkozott meg, 
valamint az, hogy egy csapaton belüli együttműködés 
micsoda eredményeket képes produkálni.

 Április 22-én iskolánk német nemzetiségi csoportja 
Mezőberényben a nemzetiségi németek kulturális 
napján lépett fel. A szervezők, a német kisebbségi 
önkormányzat vezetői és tagjai maximális elégedett-
séggel, büszkeséggel számoltak be tanulóink szereplé-
séről.

 A hónap végén a Táncsics Mihály Művelődési Ház 
és Könyvtár szervezésében, a Költészet Napja alkal-
mából szavalóversenyen vettünk részt, ahol tanulóink 
felkészülten, színvonalas előadást nyújtva igen szép 
eredményeket értek el:

 Lipták Szabina  5. osztály  1. helyezett
 Kis Henrietta    5. osztály   2. helyezett
 Ilyés Máté 6. osztály   3. helyezett
 Velez János 8. osztály   3. helyezett
 Sztán Péter 8. osztály   2. helyezett
 Mokán Márton  8. osztály  1. helyezett

(folyt. a 4. oldalon)

ÉTEGYHÁZIK Lapok

 Kalcsó Istvánné vezeté-
sével – meghívásra – mű-
vészeti és gasztronómiai 
delegáció járt a romániai 
Besztercén.

 A Halmi Zoltán vezette 
táncegyüttes a gyulai Téglás 
Zenekar kíséretében osztatlan 
sikert aratott a Fesztiválon. 
Táncosaink népviseletben, me-
legben, esőben állták a sarat, 
méltó képviselőivé váltak tele-
pülésünk lakosainak.
 
 A – 23 versenyzővel - meg-
rendezett főzőversenyen ma-
gyaros ételeket kellett bemu-
tatni, készült nagy kondérban 
izgalmasan csípős, de friss 
tejföllel lágyított mélytüzű 
babgulyás, paprikával gazda-
gon ízesített, illatosan rotyogó 
krumpligulyás, fűszerekben 
tobzódó marhapörkölt és béké-
sen szendergő őzpörkölt.
Hazafelé fáradtan, de sikerek-
től kipirulva éltük végig újra és 
újra ezt a pár napot.
 
 Köszönet a szervezőknek, 
résztvevőknek, táncosoknak, 
mindenkinek, aki tett, segített, 
bátorított, takarított, zöldséget 
pucolt, mosogatott, ruhát varrt 
vagy csak egyszerűen szeretet-
tel gondolt ránk. (J.)

Besztercei 
Magyar Napok

FELHÍVÁS
Ezúton kérünk minden olyan segítőkész embert, akinek módjá-
ban áll anyagi támogatást nyújtani Pallagi Erika tizenhetedik mű-
tétjéhez, adományát hálás szívvel fogadja a Kétegyházi Taka-
rékszövetkezet 53600116-15001007 számú számlájára.
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(folyt. a 3 oldalról) 
 Májusban hagyományainkhoz híven megünnepel-
tük az édesanyákat, majd a TÁMOP 3.1.4 pályázat 
keretében iskolai innovációként, 2012. május 19-én 
a „Zöldül az iskolánk” című projekt záró rendez-
vényét tartottuk, amit Bartolák Pálné, alpolgármester 
asszony is megtisztelt jelenlétével. A projekt célja a 
tanulók környezettudatos gondolkodásra való nevelé-
se, a fenntartható életmóddal való ismerkedés volt. 

Ennek keretében, az ezt megelőző napokban,  tanu-
lóink megtöltötték az iskola udvarán elhelyezett kom-
posztáló ládát, környezetbarát lenvászonból készült 
bevásárlótáskát batikoltak ill. festettek szüleiknek, 
„újrapapírt” készíthettek, kiszámolhatták, hogy mek-
kora az ökológiai lábnyomuk, majd egy óriás társasjá-
ték keretében összemérhették a témával kapcsolatos 
tudásukat. A település piacterén használt zsiradékot 

gyűjtöttünk, melynek biztonságos elszállításáról az is-
kola vezetősége gondoskodik. Az előzetesen meghir-
detett „Hulladékból terméket” verseny győztesei 
„Egészségcsomagot” kaptak ajándékba. Az elkészült 

produktumok az iskola aulájában kerültek kiállításra. A 
rendezvény együttműködő partnere a Körösök Völ-
gye Naturpark Egyesület volt. A záró rendezvényen 
az iskolai „zöldkonyha” egészséges élelmiszereit kós-
tolhatták meg a résztvevők: biocsírákat, nyers zöldsé-
geket, magvakat és bodzavirágból készült üdítőitalt. A 
rendezvényt hagyományteremtő szándékkal indítottuk 
útjára, és szeretnénk évről évre bővíteni, s a település 
lakóit egyre nagyobb számban bevonni, hiszen közö-
sen még többet tehetünk közvetlen környezetünk vé-
delméért.
 
 Május 23-án, a Kihívás Napján ismét megmoz-
dult az iskola apraja-nagyja. Reggel közös tornával in-
dítottunk, majd 11 órától akadályversenyeken vettünk 
részt, futottunk, végül kosárlabda, röplabda és futball-
mérkőzéseket játszottunk. Diákok, pedagógusok, szü-
lők, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói egyaránt 
kivették részüket a megmozdulásból. 
 Május 29-én intézményünk 7. és 8. osztályosokból 
álló focicsapata benevezett a Gyulán megrendezésre 
került „Kisiskolák Megyei Labdarúgó Kupájá-
ra”, ahol 14 csapatból az előkelő 2. helyezést érte el. 
Büszkék vagyunk a fiúk teljesítményére. Csapattagok: 
Sztán Péter, Kaposi Ferenc, Simény Dávid, Grósz Mi-
hály, Borgye Márkó, Darócz Achilles, Tóth László.
Felkészítő pedagógus: Hipszki Erzsébet tanárnő.

Mokán Jánosné  igazgató
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Kirándultunk
 
 A tanév utolsó heteiben, a felső tagozatban min-
den osztályfőnök, 2-3 napos osztálykirándulást szer-
vezett az osztályának, különböző helyekre.  Elsőként a 
6.  osztály ment el kirándulni május utolsó hétvégéjén. 
Ők egy jól sikerült hétvégét tudhatnak maguk mögött, 
amit Szarvason töltöttek el. Június első hetében a 7. és 
a 8. osztály töltött el remek napokat a Szanazugban, 
míg az 5. osztály a tanév utolsó hetében városerdei 
kirándulásra  megy, az alsó tagozatosok pedig egyna-
pos kiránduláson vesznek részt Debrecenben. A  közös 
élmények nagyszerű, méltó befejezései a  tanévnek. 

Concursuri şi organizaţii în anul şcolar 
2011-2012 în semestru al II-lea

 Elevii şcolii române în anul şcolar 2011-2012 în 
semestrul al II-lea au participat  la diferite concursuri.
În luna martie, la Săcal s-a organizat concursul de 
recitare a poeziilor lui Mihai Eminescu, unde Maria 

Olteanu a obţinut locul al III-lea.
În luna aprilie la concursul peste ţară de limba şi 
literatura română şi de cultură şi civilizaţie Ma-
ria Olteanu a obţinul locuri foarte bune, la cultură şi 
civilizaţie: locul I, la limbă şi literatură locul al III-lea.
În luna mai la Bichişciaba copiii noştrii au spus poveşti 
în limba română cu rezultate bune. Aici eleva Liliana 
Daniel din clasa a 4-a a obţinut locul I. iar  Betti Faragó 
din clasa a 7-a a obţinut locul al III. Suntem mândre de 
ele şi pe această cale le felicităm. 

Gyereknap  a Román  Általános Iskola alsó 
tagozatában

 Május  25-én, pénteken gyereknapot tartottunk. A 
gyerekek  szüleikkel  és  testvéreikkel  együtt  érkez-
hettek  ezen  a  napon  az  iskolába. Amíg a vállalkozó  
kedvű  „szakács-apukák” a bográcsok  alá gyújtottak,  
addig  a gyerekek izgalmas focimeccseken  vehet-
tek  részt  a  szüleikkel. A mérkőzések  után több-
féle  programból választhattak a résztvevők, kedvük  
szerint. Kézműveskedhettek: gyöngyfűzés, méhecske, 
papírvirág és papírzsiráf készítés. Négyes   csapatokat  
alkotva egész délelőtt ügyességi  vetélkedőkön  vehet-
tek  részt. A kislányok, és néhány bátor kisfiú  körében 
nagy sikert aratott a divatbemutató, amelyen a ked-
venc ruhájukat mutatták be. Nagy ovációval fogadták 
a két mazsorett csoport fellépését. Nagyon örültek az 
arcfestőknek is, akik meglepetésként érkeztek és cso-
dálatos motívumokat varázsoltak a gyerekek arcára. 
Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a kel-
lemes naphoz! 

Borbély Erika igazgató

Hírek a Román Iskola életéből

Köszönet érte!

 A Márki Sándor Általános Iskola intézményvezetői 
álláshelyére benyújtott pályamunkákat a 
tantestület, a szülői közösség, valamint az iskolai 
Diákönkormányzat is véleményezte.
E nagyon fontos partneri közösségek biztosítottak 
támogatásukról.
 Pályafutásom során olyan munkatársakkal 
dolgozhattam együtt, akik segítettek, támogattak, 
velem együtt a közösséget, az iskolát, a diákok 
érdekeit szolgálták.
 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete 
végső döntését 2012. június 26. napján fogja 
meghozni. Bármi is legyen döntésük, tiszta szívvel 
köszönöm tanulóink, szüleik és a teljes alkalmazotti 
közösség támogatását, megtisztelő bizalmát, és az 
együtt töltött dolgos éveket.

Mokán Jánosné pályázó

Diákok, fiatalok figyelem!

 Érdekelnek a történelem, a régi 
idők homályos foltjai? Akkor itt az 
ideje, hogy belevágj egy izgalmas 
történelmi utazásba! Kétegyházi Le-
gendák nyomában címmel oknyomo-
zó legendakutató versenyt hirdetünk 
10-18 éves diákok számára. Nézz 
utána egy rég elfeledett titoknak! Ku-

tass fel homályos emlékeket! Írd le e 
történetet és oszd meg másokkal!  
A verseny részleteiről bővebb infor-
mációért érdeklődj a Művelődési Ház-
ban, a történetek beadási határideje: 
2012. szeptember 30.

Kétegyháza 600 éves évfordu-
lója alkalmából a Táncsics Mi-
hály Művelődési Ház és Könyv-

tár fotópályázatot hirdet.
Téma: KÉTEGYHÁZA
Beküldési határidő: 2012. augusztus 1. 
A fotókból a Kétegyháza 600 éves 
évfordulója alkalmából kiállítás nyí-
lik augusztus 18-án.
Eredményhirdetés augusztus 20-án. 
Bővebb információ tel: 66/251-208,  
tancsicsmuvelodes@gmail.com

(folyt. a 6. oldalon)

Művelődési Ház hírek
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Ásatások folynak! Nyílt nap kérdésekkel, 
őszinte válaszokkal

Hitbéli dolgaink...
 Június első napjaiban Budapesten a Sport-
arénában nem mindennapi eseményen vett 
részt településünk több lakosa. 

 Reménység Fesztivál 2012! Ezzel az elneve-
zéssel három napos programot szerveztek a magyar-
országi keresztény gyülekezetek azok számára, akik 
a Hit útját kívánták választani maguknak, vagy akik 
megerősödni kívántak korábbi döntéseikben.

 Világhírű keresztény zenekarok, 1000! tagú kó-
rus, kristály hangú énekesek gondoskodtak a Biblia 
üzeneteinek eljuttatásáról mindenkihez, akinek lelkét 
és szívét nyitva találta a Szó.
 Franklin Graham – az elhunyt világhírű prédi-
kátor Billy Graham fia – igehirdetésére és hívó sza-
vára több ezren! döntöttek úgy, hogy elindulnak a 
„keskeny úton”, vállalva annak buktatóit, nehézsége-
it, kihívásait, kinyilvánítva, hogy egy olyan törvény 
szerint akarnak élni, amely ősibb, mint a változó jog-
szabályok, alkotott jogi normák, emberi előírások. 
Ősibb, de ma is igaz és tiszta, érthető és elfogadható, 
követhető és tolmácsolható, hiszen magából az élet-
ből ered, apáink, anyáink, nagyapáink, nagyanyáink 
törvénye.
 Döbbenetes volt, és akik ott voltak, átélhették, 
amint 15000! ember egymás kezét megfogva, egy 
szívvel, egy akarattal és egy hittel mondta el a Jé-
zustól tanult imádságot, majd lelkében gazdagodva, 
megvallott és megbánt bűneitől megszabadulva tért 
haza otthonába.
Isten áldja meg szent elhatározásukat! (J.)

Ballag már a vén diák
 Az ismert, szívszorító dalocska tízszer, 
százszor, ezerszer is elhangzott már, de a 
köszöntés, elköszönés mindig a maradóknak 
szólt. Az alsósoknak, tanároknak, tanítóknak, 
óvó néniknek, dajka néniknek. Akik mentek, 
maradtak volna még, akik maradtak, talán 
mentek volna velük.

 Most azonban véget ér valami és egy más kezdő-
dik. A Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
a képviselő-testület döntése nyomán 2012. szeptem-
ber 1. napján új fenntartóval kezdi az iskolaévet. 
 
 Nehéz döntés volt, amikor mérlegelni kellett, de 
a diákok, tanulók, óvodások érdeke mindenek felett 
állt, így – ha rövid időre is, 10 évre – a képviselő-tes-
tület elengedte kedves gyermeke kezét.
 A feladat átadását rögzítő megállapodást részle-
tesen, minden körülményre kiterjedően készítettük 
és fogadtattuk el az átvevő, Magyarországi Romá-
nok Országos Önkormányzatával. A megállapodás 
szerint az épületek, a berendezés csak használatra, 
üzemeltetésre kerül át, a dogozókat semmilyen hát-
rány nem érheti, az oktató- nevelő- gondozó munkát 
a képviselő-testület folyamatosan ellenőrzi, évente 
beszámolót hallgat meg az intézmény tevékenysé-
géről. A vezető kinevezése, illetve fontosabb dönté-
sek meghozatala előtt a megállapodás egyeztetési 
kötelezettségei ír elő. Összességében megfelelő ga-
ranciák állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a korábbi, 
színvonalas munkát továbbra is biztosíthassuk gyer-
mekeink épülésére. (J.)

 Sajnálattal jelentjük, hogy nem a nagy had-
vezér Attila arannyal bélelt sírját igyekszünk 
megtalálni, hanem „csak” vizet vezetünk. 

 Utunkat nem kígyóbőrbe bújt harcosok, hanem 
sziszegő hangot hallató vákuumszivattyúk, jelzőoszlo-
pok, acélnyakukat nyújtogató munkagépek szegélye-
zik. Az elhangzó utasításokra vigyázó fülek fülelnek, 
szorgos kezek valósítják meg a mérnökök tervrajzait. 
A vonalak árkokat, a számok mélységeket, a százalé-
kok lejtéseket jelentenek és lassan testet ölt a rég óta 
várt szennyvíz Projekt.

 A közbeszerzési eljáráson kemény harcokat vívott 
a Közbeszerzési Bizottság az elérhető legjobb szol-
gáltatás megszerzése érdekében, természetesen az 
elérhető legalacsonyabb áron. A nyertes – összessé-
gében legkedvezőbb ajánlatával – a békéscsabai szék-
helyű BÓLEM Kft. lett. Referenciái között szeghalmi, 
gyulai, békéscsabai beruházások szerepelnek, munká-
juk gyors, megbízható és magas szakmai színvonalról 
tanúskodik.

A kivitelezés – az időjárás enyhülését követően – azon-
nal elkezdődött, elsőként a házi bekötések kialakítása, 
majd a gerinc vezeték lefektetése történik.
A munka a projekt teljes terjedelmében folyik, a Rá-
kóczi utca első szakaszában (Gyulai úttól a Bocskai 
utcáig), a Kossuth utca első szakaszában (Gyulai 
úttól a Bocskai utcáig), a Széchenyi utca harmadik 
szakaszában (Márki utcától) és a Béke utcában na-
gyobbrészt be is fejeződött.

Következő lépésként a még fennmaradó területeken, 
utcaszakaszokon végzik a kivitelezést, várhatón őszre 
befejeződik a munka és megtörténik az átadás.

Sajnos a magas talajvíz sok helyen problémát okoz. 
A korábban egysoros vákuumkútsor nem tudja kellő 
szintre süllyeszteni a talajvízszintet, ezért több helyen 
szükségessé vált egy második berendezés telepítése 
is. Emiatt a vállalkozó néhány helyen kénytelen volt a 
munkát félbehagyni, erőit más – szárazabb – területre 
átcsoportosítani.

 A lakossági észrevételek gyűjtésére zöld 
számot - 06-80-922-039 - nyitottunk, melyen 

munkatársunk elérhető.  (J.)

 A KEOP szennyvízberuházás II. ütemének 
végrehajtása félidejéhez érkezett. Az alkalma-
zott megoldásokról, jelentkező problémákról, 
elvégzett munkáról adtunk számot a 2012. jú-
nius 6. napján megrendezett Nyílt Napon.
 
 Az érdeklődők tájékoztatást kaphattak Nagy Éva 
programfelelőstől és Wittmann Attila műszaki ügyinté-
zőtől a már elkészült és a még folyamatban lévő sza-
kaszokról.
 A felmerült gondokról a kivitelező képviselője be-
szélt, válaszolva a lakossági kérdésekre.
A rendezvényről készült filmösszefoglaló a település 
honlapján és a kábeltelevízión érhető el. (J.)

Befejeződött, átadtuk, 
elszámoltunk rendben!
 2012. május 30. napján a HURO/0802/049-
AF. kódjelű útépítési pályázaton elnyert tá-
mogatás utolsó részlete is megérkezett ön-
kormányzatunkhoz. Ezzel a teljes projekt 
sikeresnek tekinthető, településünk 4900 mé-
ter aszfaltúttal gazdagodott, 172.866.600.- Ft 
összértékben.

 A kivitelezést és az elszámolást többször, több fó-
rumon is ellenőrizte az arra jogosult és kötelezett szer-
vezet. Ennek során a legapróbb részletet is rendben 
találták, gratuláltak pontosságunkhoz, a szervezett, 
magas szintű lebonyolításhoz.

Köszönet illet minden közreműködőt, dolgozót!

Kalcsó Istvánné polgármester

Az VI. Pogácsa Fesztivál kere-
tében az alábbi versenyszámok 
kerülnek meghirdetésre: 

1. „AZ ÉV POGÁCSÁJA”
2. „MESTER-POGÁCSA” 
3. POGÁCSASZOBRÁSZ VERSENY. 
Versenyszámok nevezési határideje: 
2012. aug. 1. 
Eredményhirdetés a Pogácsa 
Fesztiválon. 
Bővebb információ: A Táncsics 
Mihály Művelődési Ház és Könyvtár

A VI. Pogácsa Fesztivál alkal-
mából óvodás és általános is-
kolás diákok számára az alábbi 
versenyeket hirdetjük meg: 

RAJZPÁLYÁZAT 
A rajzok témája: POGÁCSA 
VERS ÉS MESEÍRÓ PÁLYÁZAT 
A versek és mesék témája: POGÁCSA 

Nevezés és bővebb információ: A 
Táncsics Mihály Művelődési Ház és 
Könyvtár 

Főzőverseny a VI. Pogácsa 
Fesztivál keretében 
Nevezni bármilyen szabadtűzön főtt 
étellel lehet! 
Főzőverseny kezdete: 8 óra, zsűrizés: 
12 óra, eredményhirdetés: 13 óra 
Nevezni a Művelődési Házban lehet 
2012. aug. 10-ig. 
Nevezési feltételekről érdeklődjön a 
Művelődési Házban! 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 

és a Táncsics Mihály Művelődési Ház és 

Könyvtár szervezésében.
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6  évesek lettünk!
 A 6. életév az embereknél valaminek a vége és 
valami komolynak, valami „nagy”-nak a kezdete. 
Véget ér a kisgyermekkor, elhagyjuk kisgyermeki 
dolgainkat és elindulunk az élet iskolájába. 

 Valahogy így voltunk mi is a Pogácsa Fesztivállal. 
Ott álltunk bölcsője mellett, amikor megszületett, hall-
gattuk sírását, izgultunk érte, dédelgettük, aggódtunk. 
Azután megtette első lépéseit, óvtuk, hogy ne essen 
el, majd javítottuk hibáit, hogy minél szebb, gazda-
gabb örökséget adhassunk át utódainknak, gyerme-
keinknek, unokáinknak.
Mára megállt saját lábán, ismeri Kétegyháza Lakos-
sága, megszerették, mindnyájunk gyermeke lett, 
mindnyájan aggódunk érte, együtt sírunk kudarcán és 
együtt nevetünk sikerein.

6. éves lett! 2012. évben, a település fennállásá-
nak 600. évfordulóján éppen. És ez így van jól!

 2012. augusztus 18-20. napjain – három em-
lékezetesre tervezett napon keresztül - megünnepel-
jük születése napját, cseperedését, felnőtté válását 
és azt, hogy ez a mi településünk, együtt építettük, 
együtt szépítgetjük, együtt viseljük gondját, baját.
Hála a bőkezű pályázatnak, gazdag programmal ké-
szülünk, kis beharangozónkat szeretettel ajánlom ked-
ves figyelmükbe.

Kalcsó Istvánné
polgármester

Benépesültünk!
 A kétegyházi Malom-tó kedves szeglete a 
településünknek, különösen mióta környéke 
megszépült, vize kitisztult, fák nőttek a sem-
miből, fűszálak sarjadtak a korábban szikes, 
senkiföldjén.

 Gyermekek, fiatalok, felnőttek jelentek meg sétál-
va, kézen fogva vagy csak andalogva, elgondolkozva 
egy-egy családi eseményen, bántó vagy éppen öröm-
teli dolgon vagy csak egyszerűen bámészkodva.
Néhány héttel ezelőtt kedves és követendő kezdemé-
nyezésnek lehettünk tanúi, hiszen a környéken lakók 
összefogva, erőiket egyesítve benépesítették a tó vi-
zét, fürgén cikázó halaknak adva új otthont a mélység-
ben. Tették ezt önzetlenül, gyermekeink, lakostársaink 
örömére, szórakozására.

Kedves Lakosok, kedves kétegyháziak!
Köszönjük Nektek, ígérjük, hogy óvni, 
védeni fogjuk a tavat, a Mi tavunkat!

 Óvjuk, védjük, mint gyermekeinket is, akiket 
felügyelet nélkül ne engedjük a tavak közelébe, 
ne engedjük egyedül horgászni, és emlékezzünk 
arra, hogy a tavakban való fürdés nem csak élet-
veszélyes, hanem tilos is!
 Ne engedjük meg, hogy a nyár forró izgalmát, a 
pihenés békés csendjét szeretteink balesete vagy ha-
lála dúlja fel, gyászba fordítva családunk életét.
 Vigyázzunk egymásra, hiszen olyanok vagyunk itt, 
együtt, mint egy nagy család. Közös emlékekkel, kö-
zös bánatokkal és közös örömökkel.

Kalcsó Istvánné polgármester

Kiadja: Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala
www.ketegyhaza.hu - ujsag@ketegyhaza.hu 
Nyomdai előkészítés, design: Rakusz János

Elismeréseket adtunk át
 Nehéz döntés előtt álltak a képviselők, amikor 
sorra érkeztek a javaslatok a település kitüntetése-
ire. Hosszú a sora azoknak a polgároknak, akik oly 
sokat tettek településünkért, a közösségért, hogy 
méltán kiérdemelték településünk elismerését.
Mégis döntenünk kellett!

 Nem egy gazdag életút lezárását, hanem egy fontos 
állomás elérését ünnepeltük meg, amikor iskoláink két 
vezetőjének, Mokán Jánosnénak és Borbély Eriká-
nak átadhattuk a köszönetünket, tiszteletünket és elis-
merésünket szimbolizáló, díszdobozba foglalt Kétegyhá-
za Közoktatásáért Emlékérmet.
 Köszönetünkkel és szeretetünkkel nyújtottuk át a 
Kétegyháza Közművelődéséért Emlékérmet Regős Fe-
renc nyugalmazott intézményvezetőnknek, Feri bácsi-
nak, aki oly sokszor szervezett nekünk kacagtató progra-
mokat, vidám estéket, forró táncmulatságokat.


