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Néhány nap és 
megünnepeljük a 
kereszténység talán 
legnagyobb ünne-
pét, Húsvétot, a 40 
napos böjt végét, 
vele együtt a tavasz 
érkezését is. Ven-
dégvárás, egy kicsit 
gazdagabb teríték, 
jókedv és barátság, 
a családok összeta-
lálkozása jellemzi 
ezt az eseményt.

A tavasszal mindig 
újrakezdődik valami, 
a tél szomorúságát 
felváltják a színek, a 
meleg napsütés, a 
zöld levelek, eltün-
tetik a tegnap hibáit, 
ígéretet és reményt 
hoznak a holnapokra.
Nem könnyű újrakez-
deni, nem könnyű 
felállni és újra neki-
veselkedni a munká-
nak, de hiszem, hogy 

megéri. Megéri erőt 
gyűjteni, megéri is-
mét nekifogni, dol-
gozni, tenni, amit kell, 
hiszen többségünk 
tudja, hogy jó irány-
ba haladunk, még ha 
kis lépésekkel is.

Kedves kétegyházi 
Lakosok!

Magam és képvise-
lő társaim nevében 

kívánok Önöknek ál-
dott, békés, de vidám 
és szeretetteljes hús-
véti ünnepeket, sok 
locsolkodót, finom 
ételeket és kellemes 
időtöltést szeretteik 
körében.
Fogadják hírújságun-
kat szeretettel, for-
gassák figyelemmel.

Kalcsó Istvánné
polgármester

A Húsvét

“Jó napot, jó napot,

kedves liliomszál,

megöntözlek rózsavízzel,

hogy ne hervadozzál.

Kerek erdőn jártam,

kék ibolyát láttam,

bárány húzta rengő kocsin

én is ide szálltam.

Nesze hát rózsavíz,

gyöngyöm, gyöngyvirágom,

hol a tojás, piros tojás,

tarisznyámba várom!”
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Polgármester Asszony!
Milyen fontosabb té-
mák merültek fel az 
ülésen?

Az ülés elején közmeg-
hallgatást tartottunk, 
válaszoltunk a felmerült 
kérdésekre, észrevételek-
re. Az ülés lényegi részét 
a 2015. évi költségvetés 
elfogadása képezte, me-
lyet első olvasatban már 
megvitattunk, és min-
den kért és kezelhető ja-
vaslatot beépítettünk az 
anyagba.
A rendelkezésünkre álló 
források egyre szűköseb-
bek, de az intézmények 
működését megnyugta-
tóan biztosítjuk, jut forrás 
a közterületekre és jelen-
tős önerőt különítettünk 
el a közfoglalkoztatásra is.
Mind a bizottsági, mind 
a testületi ülésen hosz-
szasan egyeztettünk a 
szilárdhulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatás 
ellátásáról. A rendszer 
felülvizsgálatát követő-
en olyan döntés szüle-
tett, mely szerint július 1. 
napjától csak azon ingat-
lantulajdonosok kapnak 
felmentést, akiknek lakó-
telkén semmilyen épít-
mény nem található. Ez 
az egyetlen olyan megol-
dás, amely ellenőrizhető 
és betartatható. Fontos 
kiemelnem, hogy vissza-
menőlegesen senkinek 
nem kell díjat fizetnie, a 
szolgáltató ilyet senki ré-
szére nem számlázhat ki.
Másik nagyon fontos kér-
dés az adófizetések kér-

désköre. Sajnos a Hivatal 
minden erőfeszítése elle-
nére közel 40 millió forint 
az a kintlévőség, amellyel 
a lakosok tartoznak a tele-
pülésnek. Döntésünk ér-
telmében április hónap-
tól nyilvánosságra fogjuk 
hozni a tartozók listáját 
és az adótartozások ösz-
szegét.

Néhány személyi kér-
dés is felmerült.

Igen, így van. A közfoglal-
koztatást ígéretünk sze-
rint tovább folytatjuk, de 
tanulva a korábbi időszak 
problémáiból, két üres 
közalkalmazotti álláshe-
lyet – határozott időre - 
betöltöttünk, egyiket Pék 
Elek, a másikat Szegedi 
Zoltán nyerte el.
Két munkatársunk irányí-
tó, vezető pozíciót tölt 
majd be, közvetlen pol-
gármesteri irányítás mel-
lett.

Említette, hogy önerőt 
biztosítottak a közfog-
lalkoztatáshoz. Ezt ko-
rábban az állam teljes 
mértékben finanszíroz-
ta. Megváltozott a tá-
mogatási rendszer?

Sajnos igen! Önkormány-
zatunknak jelentős – több 
mint 8 millió forintos - for-
rást kell a közmunkaprog-
ramhoz biztosítani, de a 
lakosság és a munkanél-
küliek érdekében ezt fel-
vállaltuk. Úgy gondolom, 
ez nagyon fontos terület 
és mindent meg kell ten-

nünk annak érdekében, 
hogy mindenki, aki dol-
gozni akar, munkához és 
kiszámítható keresethez 
juthasson. A munkaszer-
ződéseket hosszú távra 
kötjük, a családok létbi-
zonytalanságát igyek-
szünk megszüntetni. 
Fontos azonban kiemelni, 
hogy ez a munkalehe-
tőség átmeneti jellegű, 
mindenkit arra bátorítok 
és ösztönzök, hogy kutas-
sa fel a számára megfelelő 
álláslehetőséget, biztosít-
son magának és családjá-
nak egyéb megélhetést. 
Jelenleg nem tudhatjuk, 
meddig és milyen felté-
telek mellett tudunk ilyen 
mértékű, több száz fős 
közmunkaprogramot in-
dítani és finanszírozni.

Milyen fontos felada-
tokkal foglalkoznak a 
közeljövőben?

Felülvizsgáljuk a szociális 
étkeztetést, igyekszünk 
időseink és gyermekeink 
részére kedvező áron ét-
kezési lehetőséget bizto-
sítani.
Újra áttekintjük a hulla-
dékgazdálkodással kap-
csolatos közszolgáltatás 
rendjét, de meg kell fo-
galmazzunk olyan sza-
bályokat is, amelyek a 
tűzgyújtást, avarégetést 
rendezik településünkön, 
sok bosszúságot és szom-
szédjogi vitát megszün-
tetve és megelőzve ezzel.
Lassan befejezéséhez kö-
zeledik a szennyvízcsa-
torna rendszer kiépítése, 

hiszen el kell indítanunk 
a IV. ütem tervezési, pá-
lyázati, majd kivitelezé-
si munkálatait is. Amint 
kedvező híreket kapunk, 
azonnal tájékoztatjuk az 
érintett lakosságot és el-
kezdjük a szennyvíztársu-
lat kibővítésének szerve-
zőmunkáit.

Van-e előrelépés a 
sportpálya kérdésé-
ben?

Mint már korábban hí-
rül adtuk, 20 millió forin-
tot nyertünk el egy saját 
sportpálya kialakítására. 
Ennek a hatályos közbe-
szerzési törvény előírása-
inak megfelelő, meghívá-
sos közbeszerzési eljárása 
megkezdődött, várjuk az 
árajánlatokat. Ezt követő-
en megkötjük a kivitele-
zői szerződést és azonnal 
indul a munka.
A Szakiskola kezelésében 
lévő pályával kapcso-
latosan folyamatos tár-
gyalásokat folytatunk a 
Minisztérium szakállam-
titkárával, várjuk a kor-
mány döntését.

Folyamatosan végezzük 
a hulladéklerakó rekulti-
vációját, a szemét áthe-
lyezése megtörtént, a szi-
geteléseket elhelyezték, 
jelenleg a földet hordják 
a területre, a munkálato-
kat – várhatóan – május 
hónapra befejezik.

Polgármester Asszony! 
Köszönjük a válaszo-
kat!                 (J.)

Február 24. napján a képviselő-testület szokatlanul sok napirendet tárgyalt. A döntésekről kérdeztük 
Kalcsó Istvánnét, településünk polgármesterét.

Testületi hírek
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Március 15-ét 
ünnepeltünk!

Településünk oktatási intézményei színvonalas műsor-
ral köszöntötték Március 15-ét. Rákócziné Tripon Eme-
se alpolgármester mondott ünnepi beszédet, majd ko-
szorúkat helyeztünk el településünk emlékműjénél. (J.)

A tavasszal együtt meg-
jelentek közterületeinken 
a kóbor kutyák, veszé-
lyeztetik gyermekinket, 
szüleinket, időseinket, 
de zavarják a forgalmat, 
megtámadják a gyalogo-
sokat, kerékpárosokat.

Kérünk mindenkit, tartsa 
felelősen zárva kutyáját, 
ne engedje a közterü-
letre, hiszen befogásuk, 
elszállításuk jelentős ter-
het ró az amúgy is nehéz 

helyzetben lévő költség-
vetésünkre.

A meleg időjárással egyre 
többen vállaljuk a gya-
loglást az autók helyett. 
Bosszantó és veszélyes 
a járdákra ráhajló gally, 
faág, így kérem a kedves 
ingatlantulajdonosokat, 
kezeljék, gondozzák a há-
zak előtti fákat, metsszék, 
nyírják azokat szakszerű-
en, szépítve településünk 
arculatát.

Több panasz érkezett Hi-
vatalunkhoz, szomszéd-
jogi problémák miatt. A 
kertjüket, kis parkjukat 
szépen gondozó lakosok 
néha kénytelen elviselni 
szomszédjaik rendezet-
len, sokszor allergénekkel 
szennyezett kertjének el-
szomorító látványát. Mi-
vel senkitől nem várható 
el, hogy szomszédjának 
kertjét rendben tartsa, de 
az sem, hogy a látványt 
elviselje, kérem, tartsák 

tisztán magánterületei-
ket, ha szükséges vegye-
nek igénybe segítséget, 
kaszálják, gyomirtózzák le 
a nem használt területré-
szeket.

Mindannyiunk érdeke, 
hogy Kétegyháza a ko-
rábbihoz hasonlóan szép. 
rendezett, gondozott le-
gyen.

dr. Medgyaszai László 
jegyző

Tisztelt kétegyházi Lakosok!

Óvodai 
beiratkozás

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a 
„Napsugár” Önkormányzati óvoda beiratkozási 
rendjét 2015. április 20-április 30. közötti idő-
szakban határozta meg. (J.)

Kétegyháza értékeit, múltját bemutató „Házaink”, a 
Gyűjtemények Háza és a Román Tájház továbbra is 
szeretettel várja a látogatókat. Utóbbi, lakosaink nagy 
örömére - köszönhetően a nemzetiségi önkormány-
zatnak -  kérésre bármikor megtekinthető, a bejutást és 
- kérésre kis - tárlatvezetést Zombai Károlyné biztosítja.

Házaink 
nyitva vannak!
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Kétegyháza Nagyközség Ön-
kormányzata 2012. január 
31-én nyújtotta be a romániai 
Socodorral közös, határon át-
nyúló pályázatát a szennyvízbe-
ruházás III. ütemére. A pályáza-
tot a VÁTI Nonprofit Kft. bírálta 
el, és eredményesnek nyilvání-
totta. 

A támogatott projekt összköltsége 
Kétegyháza vonatkozásában 1 068 
578 €. A projektünk finanszírozásá-
ra az Európai Uniótól és a Magyar 
Államtól 952 879 € támogatást 
nyertünk.  Az önkormányzati önerő 
115 699 €+ÁFA. 
A beruházás keretében 461 ingat-
lant érintő 5575,5 m hosszú csa-
tornahálózat épült meg, érintve a 
Toldi utca I-II. szakaszát, az Úttörő 
utca teljes hosszát, a Zrínyi utca Út-
törő és Dózsa utca közötti részét, a 
Dózsa utca III. szakaszát a vasútig, 

a Batthyány utca II-III. és a Kölcsey 
utca I. szakaszát. 
Egy szennyvízberuházás során 
nemcsak a hálózat kialakítása 
történt meg, hanem 90 napos 
víztartáspróbát, majd a rendszer 
átkamerázását is kötelezően el 
kellett végezni, hogy a lefektetett 
szennyvízhálózat biztosan meg-
felelő legyen. Ez minden egyes 
szakaszon külön-külön 90 napot 
jelent. Amint ez az idő letelt, a sza-
kasz átadásra kerülhet. A helyreál-
lítási munkálatok jelenleg is folya-
matban vannak.

A Lakosságot folyamatosan érte-
sítjük, hogy mikor csatlakozhatnak 
a szennyvízhálózat III. ütemében 
épülő hálózatra.

A zárórendezvény 2015. márci-
us 31-én megtörtént, ahol Zalai 
Mihály Úr, a Békés Megyei Önkor-

mányzat elnöke és Kalapáti Mag-
dolna, a Széchenyi Programiroda 
Nonprofit Kft. KTT Igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket. 
Kalcsó Istvánné Kétegyháza pol-
gármestere, valamint Jura Dimitrie 
Socodor polgármestere részletes 
tájékoztatást adott a beruházás 
megvalósításáról és sikeres lebo-
nyolításáról. 

A pályázat pénzügyi zárásának 
végső határideje 2015. május 30.
A projekt általános célkitűzése volt 
a környezet védelme, a partner-
közösségek és a határmenti öve-
zetben élők közös fejlődésének 
elősegítése. Legfőbb kedvezmé-
nyezettjei a község lakosai.

Elérhetőség: +36 (66) 250-122, 
ketegyhaza@ketegyhaza.hu 

www.huro-cbc.eu 
www.hungary-romania-cbc.eu

Lezárult az Európai Uniós támogatásból 
megvalósuló szennyvízhálózat 

III. ütemének bővítése Kétegyházán

Két ország, egy cél, közös siker!
Două ţări, un scop, succes comun!

Ezen újságcikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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Minden évkezdés tarto-
gat meglepetéseket, új 
feladatokat, kihívásokat. 
Néhány személyi változás 
is történt, de ennél is fon-
tosabbnak tartom, hogy 
fennakadás nélkül vezet-
tük be az új jogszabályi 
rendelkezéseket, meg-
nyugtató kezekbe került 
az adóügyintézés és elfo-
gadható mértékűre mér-
séklődött a köztisztvise-
lőkre háruló munkateher.

Átalakul a szociális ellá-
tó rendszer. Mit jelent 
ez pontosan:

A szociális törvény mó-
dosítása 2015. március 
1. napján lépett hatály-
ba, mely lényegében 
minden olyan szociális 
ellátást a járási hivatalok 
hatáskörébe utalt, ame-
lyeknek forrása nagyobb-
részt állami támogatás. 
Ezekhez korábban a kép-
viselő-testület rendelte 
hozzá az önerőt, és bár 
az elbírálás Kétegyházán 
történt, valójában sem-
milyen döntési jogkörrel 
nem rendelkeztünk, hi-
szen a feltételek ponto-
san voltak meghatározva, 
és amennyiben a kérel-
mező megfelelt ezeknek, 
automatikusan hozzáju-
tott az ellátáshoz. Ezek 
az ellátások aránytalan 
munkaterhet róttak a dol-
gozókra, óriási ügyiratfor-
galommal jártak, 
Március 1. napjától a ké-
relmek a járási hivatalhoz 
nyújthatók be, az adatok, 

ellátások nyilvántartása 
és kezelése is ott törté-
nik majd. Mivel a járási 
hivatal kihelyezett ügy-
félfogadást tart települé-
sünkön, a változtatás az 
Ügyfelek számára nem jár 
jelentősebb kényelmet-
lenséggel.

Milyen ellátások ma-
radtak a településen?

Lényegében minden 
önkormányzat saját te-
herbíró képességéhez 
alakíthatja szociális ellátó 
rendszerét. Kétegyházán 
megmaradnak az eddigi 
támogatások, mindössze 
lakásfenntartási ellátást 
nem lehet már megálla-
pítani, de a meglévőket 
azok lejártáig természete-
sen változatlan formában 
és összeggel folyósítjuk.

Az új ellátásokat telepü-
lési támogatás gyűjtőfo-
galommal nevezték el, 
lényegében átmeneti 
jelleggel, krízishelyzet-
ben tudunk segíteni la-
kosainknak. Megmarad 
a szociális étkeztetés, a 
temetési segély, a baba-
kelengye támogatás, de 
terveztünk forrást szociá-
lis tűzifára is.
A kérelem nyomtatvá-
nyok elkészültek, mun-
katársaimmal együtt az 
ügyfelek rendelkezésére 
állunk.

Említette az adóügyin-
tézést. Milyen változá-
sok történtek?

Betöltöttük a könyvelői 
álláshelyet, amelyre ko-
rábban eredménytelenül 
írtunk ki pályázatot. A 
Vatrán Éva által vezetett 
pénzügyi és adó csopor-
tot Szántóné Csóka Va-
léria erősíti, aki korábban 
a Takarékszövetkezetnél 
dolgozott. Beosztása 
könyvelő és pénzügyi 
munkatárs. Teherbíró 
képessége, pontossága 
és megbízhatósága mi-
att választottam ki, ter-
mészetesen egyeztetve 
Kalcsó Istvánné polgár-
mester Asszonnyal.

A csoport munkatársai 
folyamatosan végzik az 
ez évi helyi adók kiközlé-
sét és a problémás adatok 
egyeztetését, valamint 
– a Pénzügyi Bizottság 
kérésére - felülvizsgáljuk 
a kommunális adót nem 
fizetők mentességeit. Ez 
utóbbi esetben az adó-
fizetést elmulasztók saj-
nos jelentős bírságolásra 
is számíthatnak, ügyin-
tézőnk ezen a területen 
Bodorló Veronika.
A kintlévőségek csökken-
tését szolgálja, hogy  a 
helyi adótartozások be-
kerülnek az Adóhivatal 
adatbázisába is, emellett 
közzé tesszük az adótar-
tozók személyi adatait és 
tartozásuk összegét.

Hogyan alakult az igaz-
gatási, szociális és ha-
tósági terület?

A járási hivatal megala-

kulásával több munka-
társunkat voltunk kény-
telenek elengedni, de a 
nálunk maradt feladatok 
száma szinte alig csök-
kent. Az elmúlt évben 
célul tűztük ki, hogy a 
túlórákat és a túlmun-
kákat a lehető legkisebb 
mértékre csökkentjük, 
elfogadható munkater-
het alakítunk ki. Ez két 
módon valósul meg, egy-
részt részleges feladat-
csökkenéssel, másrészt 
egy meglévő, de be nem 
töltött álláshely betölté-
sével. 

Ez utóbbi érdekében az 
Abrudán Andrea fel-
ügyelete alá tartozó cso-
porthoz Szántó Gabriel-
lát neveztem ki, aki több 
éve dolgozik nálunk, 
türelemmel, pontosan, 
megbízhatóan és alázat-
tal végezte feladatát, így 
kinevezése elismerésnek 
is tekinthető.

Gabriella munkaköre az 
iratkezelés, a szociális el-
járásokban való közremű-
ködés és a nemzetiségi 
önkormányzatokkal való 
kapcsolattartás, titkári te-
endők ellátása. Két nyel-
vet beszél, úgy vélem, 
kiváló választás volt.
Néhány hónapja visszaér-
kezett a gyermeknevelés-
ből Wittmanné Timi, aki 
az igazgatási, hatósági te-
rületen dolgozik, emellett 
átvette tőlem a birtokvé-
delmi eljárások lefolyta-
tását is. A köztisztviselők 

Az újév több változást hozott a Polgármesteri Hivatal életében, erről kérdeztük a település jegyzőjét.

Hivatali hírek
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felügyelete és irányítása 
mellett két kiváló munka-
társ is segíti a munkát, így 
összességében úgy vé-
lem, megfelelő szakem-
berekkel rendelkezünk a 
feladatok ellátásához.

Milyen fontosabb fel-
adatok vannak pillanat-
nyilag a Hivatalban?

Elkezdődött a Pogácsa 
Fesztivál szervezése, fő 
felelőse Tóthné Andrea a 
titkárságon. Polgármester 
Asszony irányítása mel-
lett megkezdődött az 
elérhető fellépők felkuta-
tása, a rendezvény főbb 
vonalainak felvázolása és 

a szerződések előkészíté-
se, aláírása.
Ezekben a hetekben zajlik 
a HURO szennyvíz pályá-
zat elszámolása, az iratok, 
dokumentációk összeg-
zése és az utolsó támoga-
tási részletek leigénylése, 
lényegében a teljes pro-
jekt lezárása. Ennek fele-
lőse Rákócziné Tripon 
Emese alpolgármester 
Asszony, aki a polgármes-
ter helyettesítése mellett 
önálló ügyintézői, téma-
felelősi teendőket is ellát.

Az igazgatási területen 
szociális tűzifa felhaszná-
lásának elszámolásait a 
napokban véglegesítjük 
és küldjük meg a támo-

gató minisztériumnak, 
emellett felkészülünk 
a megváltozott ellátási 
rendszer bevezetésére.

Műszaki ügyintézőnk 
Wittmann Attila ellenőr-
zéseket végez a folyamat-
ban lévő beruházásoknál, 
illetve a közterületeken. 
Összegzi és továbbít-
ja a lakossági kéréseket, 
amelyek a szennyvízbe-
ruházásokkal kapcsolat-
ban felmerültek, emel-
lett folyamatosan végzi a 
szemétszállítási rendszer 
felülvizsgálatát, melyre a 
képviselő-testület kérte 
fel a Hivatalt.

Molnár Jánosné mun-

katársunk készíti a zár-
számadáshoz szükséges 
leltárfelmérést, egyezte-
tik az anyagok, eszközök, 
berendezések meglétét, 
de emellett folyamatosan 
végzi a napi teendőit.

Összességében a szokott-
nál csendesebb idősza-
kot élünk, de ilyenkor van 
időnk iratok selejtezésére, 
a folyamatosan megje-
lenő jogszabályok tanul-
mányozására, sőt a köz-
tisztviselők részére előírt 
kötelező továbbképzések 
teljesítésére is.

Köszönjük a 
válaszokat!  

(J.)

Hogyan komposztáljunk otthon?
A komposztálás célja a 
hulladékmennyiség csök-
kentése! Hazánkban egy 
ember évente körülbelül 
450-500 kg hulladékot 
termel. Ennek kb. 30%-
a olyan szerves anyag, 
amely egyszerűen és ol-
csón komposztálható; 
További cél a talaj javítá-
sa, a szerves hulladékok-
ban lévő tápanyagok visz-
szajuttatása. 

Miért jó a talajnak a 
komposzt? 

- A komposztban lévő 
humuszanyagokban a 
tápanyagok olyan formá-
ban vannak jelen, hogy 
azt a növények könnyen 
fel tudják venni. 
- Javul a talaj szerkezete, 
ami segíti a levegőzését.
- Javul a talaj vízháztartá-

sa. 
- Nő a talaj biológiai akti-
vitása. 
Mit lehet komposztál-
ni? 
- A konyhából és a ház-
tartásból: a zöldség- és 
gyümölcshulladékok, to-
jáshéj, kávé- és teazacc, 
hervadt virág, szobanö-
vények elszáradt levelei, 
virágföld, fahamu (max. 
2-3 kg/m3), növényevő 

kisállatok ürüléke a for-
gácsalommal együtt. 
- Kis mennyiségben, jól 
feldarabolva: toll, szőr, 
papír (pl. selyempapír, új-
ságpapír nem!), gyapjú, 
pamut és lenvászon. 
- A kertből: levágott fű, 
kerti gyomok (virágzás 
előtt), falevél, szalma, ösz-
szeaprított ágak, gallyak, 
elszáradt (nem beteg) 
növények, lehullott gyü-

mölcsök, faforgács, fű-
részpor. A diófa levele is 
komposztálható. 

Mit nem lehet?
- Festék-, lakk-, olaj- és 
zsírmaradék; 
- szintetikus, illetve nem 
lebomló anyagok (mű-
anyag, üveg, cserép, fé-
mek), ide tartoznak a 
lebomló felirattal rendel-
kező műanyagszatyrok, 
evőeszközök is;
- ételmaradék, hús, csont 
– bár ezek lebomlanak – 
ne kerüljenek a komposz-
tálóba a kóbor állatok, 
rágcsálók és a fertőzést 
terjesztő legyek miatt; 
- fertőzött, beteg növények; 
- húsevő állatok alól szár-
mazó alom - szintén a fer-
tőzés veszélye miatt; 
- veszélyes, magas ne-
hézfémtartalmú anyagok 
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(nagy forgalmú utak kör-
nyékéről származó fű és 
falevél, elemek, akkumu-
látorok stb.) 

Hogyan kell komposz-
tálni? 
Aprítás: A gyors lebom-
lás érdekében ajánlatos 
a komposztálóba kerülő 
anyagokat 5 cm-nél ki-
sebb darabokra aprítani. 
A komposztáló feltöltése: 
A komposztáló aljára te-
gyünk valamilyen durva 
anyagot, pl. faaprítékot, 
hogy a levegőzést alul-
ról biztosítsuk. Erre, ha 
van kész komposztunk, 
rakjunk egy keveset a fo-
lyamat gyorsabb beindí-
tásához. Erre rétegezzük 
a konyhából és a kertből 
kikerülő különböző fajtá-
jú szerves hulladékokat. 
Zöldebb, nedvesebb, 

nitrogénben gazdagabb 
hulladékra fásabb, szára-
zabb, tehát szénben gaz-
dagabb anyagokat réte-
gezzünk. A rétegek közé 
adhatunk adalékanyago-
kat (földet, kőzetlisztet, 
vagy), melyek javítják a 
komposzt minőségét, 
továbbá megkötik a hely-
telen kezelés miatt eset-
legesen keletkező kelle-
metlen szagú gázokat is.
Keverés: Komposztkészí-
tésnél fontos a keverés és 
az átrakás! A bomlási fo-
lyamat első szakaszának 
végén (5-6. hét) keverjük 
jól össze a komposzt-
halmunkat. Hogy jobb 
minőségű komposztot 
kapjunk, a keverést 3-4 
havonta (vagy gyakrab-
ban) ismételjük.

Mire kell figyelni? 

Oxigénellátás: Ha a nyers-
anyag levegőtlenné válik, 
nemkívánatos baktériu-
mok szaporodnak el ben-
ne, melyek tevékenysége 
folytán a komposzt bűzlő, 
rothadó masszává válik. 
Ezért fontos a levegős 
tárolóhely biztosítása és 
a lazító anyagok (szalma, 
ágnyesedék) bekeverése. 
Lehetőleg árnyékos, jó 
vízelvezetésű helyet ke-
ressünk a keret számára.
Nedvességtartalom: A 
víz igen fontos tényező. 
Ha kevés a nedvesség, 
akkor a mikroorganizmu-
sok szaporodása megáll, 
a lebomlás nem indul be 
vagy abbamarad. Ha túl 
sok a víz, akkor kiszorítja 
a részecskék közötti tér-
ből a levegőt, és nem lesz 
elegendő oxigén a rend-
szerben. A szerves anya-

gok bomlása rothadássá 
alakul, ezt a kellemetlen 
szag jelzi. 

A komposzt felhasználása 
A friss, 4-6 hónapos kom-
poszt nyers tápanyag-
tartalma még túl magas, 
ezért csak a talaj felszínén 
használható, pl. bogyó-
sok, fák, cserjék, vetemé-
nyesek őszi betakarására.
Pázsit, valamint földkeve-
rékek számára alkalmat-
lan. Az érett 8-12 hóna-
pos komposzt lassan hat, 
kiváló talajjavító tulaj-
donságokkal rendelkezik 
és földdel egyenletesen 
összekeverve fontos alap-
anyaga a cserepes- és bal-
konnövények, valamint a 
veteményesek földjének. 
Rostálás után valamennyi 
növénykultúra számára 
felhasználható.

Rekultiváció
Kétegyházán január-
ban kezdődtek meg az 
előkészítő munkálatok 
a bezárt hulladéklerakó 
területén. 

A DAREH Önkormányzati 
Társulás, amelynek tag-
ja Kétegyháza is, térségi 
szintű rekultivációs prog-
ramjában összesen 76 
db hulladéklerakó rekul-
tivációját valósítja meg, 
ebből 39 db-ot a pályá-
zat I. ütemében. Célja a 
környezet védelmének 
minél magasabb szin-
tű biztosítása. A bezárt 
hulladéklerakókon folya-
matos a munkavégzés, a 
projekt 2015. június 30-i 
zárásáig.

A hulladéktól megsza-
badított es szennye-
ződésmentes területet 
olyan magasságig kell 
feltölteni, ami biztosítja 

a maximális talajvízszint 
es a lerakó aljzata közöt-
ti 1 m-es szintkülönb-
séget. Az így kialakult 
„medence” aljzatára és 

belső rézsűjére 2x30 cm 
vastag talaj, majd 1 réteg 
bentonit szőnyeg kerül. 
Ezen az aljzatszigetelé-
sen kialakított, tömörített 
hulladéktest lezárása 70 
cm agyagos és 30 cm 
humuszos réteggel tör-
ténik. A talajvíz ellenőrzé-
sére monitoring kutakat 
alakítanak ki, a lezárást 
követően a gáz kivezeté-
sére 4 db kiszellőző kút 
mélyítése szükséges. A 
gyepburkolat elsődleges 
rendeltetése a víz és szél 
okozta erózió elleni vé-
delme, a rekultivált terü-
let alakjának és állágának 
megóvása valamint a víz 
alsóbb rétegekbe való 
bejutásának megakadá-
lyozása. 
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Hulladékszállítás ütemezése!
A településen a hulladékszállítás két ütemben fog 
történni. A település a Bocskai utca mentén megosz-
tásra került. A Bocskai utcától a település Gyula felé 
eső részén és a Bocskai utcában egy ütemben törté-
nik a hulladék elszállítása. A Bocskai utcától a telepü-
lés Medgyesegyháza felé eső részén pedig egy másik 
ütemben lesz elvégezve a hulladék elszállítása.

A hulladékszállítási rend 2015. április 30-ig az alábbiak 
szerint alakul:

A Bocskai utcától a település Gyula felé eső ré-
szén és a Bocskai utcában:
2015. április 9-én (csütörtök), április 23-án (csütörtök)

A Bocskai utcától a település Medgyesegyháza felé 
eső részén:
2015. április 2-án (csütörtök), április 16-án (csütörtök),
április 30-án (csütörtök)

2015. május 7-től (csütörtök) a település egészén, 
heti rendszerességgel történik a hulladékszállí-
tás.

Kalcsó Istvánné polgármester

A képviselő-testület 
néhány nappal ezelőtti 
ülésén olyan döntések 
születtek, amelyekről 
azonnal értesíteni sze-
retnénk a lakosságot.

Módosult a Bursa Hun-
garica Ösztöndíjrendszer 
szabályzata, melyet hon-
lapunkon lehet megte-
kinteni.
A folyamatos lakossági 
panaszokra reagálva a 
képviselő-testület korlá-
tozta a zenés vendéglá-
tóegységek nyitva tar-
tását. „A 22.00-6.00 óra 
közötti időszakban nem 
tartható nyitva olyan üz-
let vagy vendéglátó ipari 

egység, amelyek bejárata 
– gyalogosan számítva – 
a legközelebbi lakóépü-
lettől 15 méteren belül 
helyezkedik el.”

Jelentősen csökkentek a 
vízterhelési díjak, ame-
lyeket a szennyvízcsator-
nával nem rendelkező 
lakosoknak kell fizetniük. 
A díjat a számlában, de 
elkülönítve tünteti fel a 
szolgáltató.
Nem változtak a szo-
ciális étkeztetés díjai, az 
iskolai menzáért néhány 
százalékkal kell mind-
össze többet fizetni a kö-
vetkező iskolaévtől kez-
dődően.

Jelentős engedménye-
ket tartalmaz a tűzgyúj-
tásról és kerti avar égeté-
séről szóló helyi rendelet, 
ugyanis a környezetvé-
delemről szóló törvény 
alapesetben mindenféle 
tűzgyújtást, égetést megtilt.
Mivel a rendelet nagyon 
fontos és egyetlen ren-
delkezése sem értelmez-
hető külön-külön, szöve-
gét teljes terjedelemben 
közöljük.

„1. §

A rendelet hatálya kiter-
jed Kétegyháza Nagyköz-
ség belterületi – lakott 
vagy lakatlan - ingatlan-

jaira, üresen álló telkeire, 
házhelyeire, egyéb mező-
gazdasági jellegű magán-
telkeire (továbbiakban: 
telek) és közterületeire.

2. §

(1) Kétegyháza Nagyköz-
ségben kizárólag az adott 
telken és a vele közvetle-
nül érintkező, a telek tu-
lajdonosa (kezelője, hasz-
nálója) által kötelezően 
karbantartott közterüle-
ten keletkező avar, kerti 
hulladék semmisíthető 
meg nyílt téri égetéssel.

(2) Lábon álló növényzet 
vagy tarló égetése tilos.

Legfrissebb testületi döntések



2015. április
9

A küzdősportok mel-
lett könnyűatlétáink is 
megvillannak egy-egy 
rangos versenyen vagy 
rendezvényen.

Télbúcsúztatóként – ha-
gyományteremtő céllal 
– vettünk részt február 
14-én – Valentin Nap-
ján – a Kultúrélet és Tö-
megsport Egyesület I. 
Kétegyházi Valentin Napi 
futóversenyén. Remek 
idő volt, remek sportem-
berekkel, remek társaság-
ban.
Az Egyesület vezetője 
Csonka Ottó ígérete sze-
rint minden évben össze 

fogják hívni a futni, mo-
zogni vágyókat.
Nem hiányozhattunk a 
szokásos névsorolvasás-
ról a Balatonnál sem, hi-
szen minden márciusban 
itt rendezik meg a Bala-
ton Szupermaratont, 
amely négy napos és 
közel 200 km-t kell telje-
síteni a Tó körbefutásával. 
Nem mindennapi ver-
seny volt, nem minden-
napi sportemberekkel és 
nem mindennapi teljesít-
ménnyel. Településünket 
Árgyelán Krisztián és dr. 
Medgyaszai László kép-
viselte, utóbbi korosztá-
lyos első helyezettként, 
összesítésben pedig a 
közel 500 futóból a 20. 
helyen végzett. Krisztián 
egymaga futotta le a tel-
jes távot, amely önmagá-
ban is hihetetlen teljesít-
mény.
A következő nagyobb 
esemény áprilisban lesz, 
Budapesten, ahol csatla-
kozik hozzájuk Teresán 
Péter is, aki a Félmaraton 
Mánia sorozat utolsó 

állomását szeretné telje-
síteni és megszerezni az 
ezért járó különleges elis-
merést és érmet.
Májusban a Békéscsa-
ba-Arad, 200 km-es 
Szupermaratonra kerül 
sor, atlétáink itt is kép-
viselik Kétegyházát, de 
hosszútávfutóink ebben 
az évben olyan különle-
ges eseményekre is ne-
veztek, mint a Balatonnál 

megrendezendő Triat-
lon Kupa, amely – meg-
állás nélkül - 1,9 km-es 
úszásból, 90 km kerékpá-
rozásból és 21 km futás-
ból áll. Nem maradnak ki 
a külföldi versenyek sem, 
ahol a kétegyházi mellett, 
Magyarország címere is 
felkerül a mezekre.
A felkészüléshez kitartást, 
a versenyekhez sok sikert 
kívánunk!     (J.)

Sporthíreink

3. §

(1) A kerti avart és hulla-
dékot nyílt téren márci-
us 1. és november 30. 
között, hétfőn és pénte-
ken, 9-19.00 óra időszak-
ban lehet égetni, kivételt 
képez ez alól a hatóság 
által elrendelt tűzgyújtási 
tilalommal érintett idő-
szak és kivételt képeznek 
a munkaszüneti és ün-
nepnapok.
(2) Az égetést kialakított, 
a tűz továbbterjedését 

megakadályozó tűzrakó 
helyen, szélcsendes idő-
szakban lehet végezni.
(3) Közterületen tüzet 
gyújtani vagy kerti hulla-
dékot, avart égetni tilos.

4. §

(1) A kellően száraz avar 
vagy kerti hulladék ége-
téséhez a gyulladást, 
égést gyorsító anyagot 
használni tilos.

(2) Az égetés teljes idő-

tartama alatt a tűz elol-
tására, megfékezésére 
alkalmas és elegendő 
eszközt, anyagot készen-
létben kell tartani, veszé-
lyes mértékű tűz esetén 
az oltást haladéktalanul 
el kell kezdeni.

(3) A tüzet őrizetlenül 
hagyni, az égetés végén, 
annak helyszínén para-
zsat, izzó, forró hamut 
hátrahagyni tilos.

5. §

Tiltott, kirívóan közösség-
ellenes magatartást tanú-
sít, aki az e rendelet 2-4. 
§-aiban foglalt rendelke-
zéseket megszegi.
Az elkövető 50.000.- Ft-ig 
terjedhető közigazgatási 
bírsággal sújtható.

6. §

A rendelet 2015. május 1. 
napjával lép hatályba.”

dr. Medgyaszai László
jegyző



A Kétegyházi Dragon 
Taek-wondo szakosztály 
meghívást kapott a Me-
zőhegyesen megrende-
zésre kerülő Regionális 
Küzdelmi és Formagya-
korlat Demonstrációs 
edzés és továbbképzésre.

Az edzések vezetője 
Máté Zoltán 6. danos 

Taekwondo mester a Ma-
gyar ITF Taekwondo alel-
nöke volt.
A gyakorlatokat Zsarkó 
Péter 4. danos Európa és 
Világbajnoki érmes ver-
senyző nemzetközi mes-
ter tartotta, így igazán 
profiktól tudtak tanulni, 
akik részvettek ezen a 
rendezvényen.

Regionális Taekwondo Edzés 
2015. február 7. Mezőhegyes

Erdei Zsolttal edzettünk!
A Kétegyházi Dragon Taekwondo és Fuji MMA 
Team meghívást kapott a Szarvasi Fight Club Ön-
védelmi Napjára. Az Önvédelmi Nap oktatói Erdei 
”Madár” Zsolt profibox világbajnok és Karacs Atti-
la K1 Európa bajnok (a TEK közelharc oktatója) volt. 
A résztvevők az ökölvívó technikák mellett, K1-rugás 
és könyök technikákat gyakorolhattak a neves okta-
tók folyamatos javítása mellett. A kétegyházi “harco-
sok” megtisztelő dícséretben részesültek , és elismerő 
szavakat kaptak a bajnokoktól. A jó hangulatú edzés, 
és a neves szakemberek a fiatal sportolók mellett a 
megye családjait kicsiket és időseket egyaránt a hely-
színre vonzott. A rendezvény a kemény edzés mellett 
a sportbarátságok erősítését is kíválóan szolgálta.
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Kovács Kristóf, a 18. 
éves fiatal, kétegyházi 
sportoló 5 éve kezdte 
elsajátítani az ökölví-
vást. Már több sikeres 
versenyt tudhat maga 
mögött.  Serdülő kor-
osztályban országos II. 
helyezett, az Énekes Ist-
ván emlékversenyen 3., 
a Bornemissza Gergely 
Emlékversenyen két 

bronzérmet szerzett 
Külföldi tornákon is részt 
vett, eredményeket ért 
el: Olaszországban, Ro-
mániában és Svájcban.
Legutóbbi sikerét márci-
us 14-én aratta az Északi 
– Régiós Bajnokságon, 
ahonnan aranyéremmel 
tért haza.

Gratulálunk sikerei-
hez!  (J.)

Ökölvívónk


