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Beköszöntött a tavasz, perzselő széllel érkezett a nyár, néhány nap múlva bezárulnak az 
iskolakapuk. Gyermekeink, unokáink felszabadultan vágnak neki a szünidőnek, nekünk 
szülőknek, nagyszülőknek pedig marad a munka, de mellette egy-egy jól megérdemelt sza-
badságra is sikerül majd időt szakítani.
Nagy munkát végeztünk el az év kezdete óta. Pályázatok sora, ellenőrzések egymás után, 
beruházások színesítették a napi munkánkat, újabb és újabb lendületet adva.
Újságunkban igyekszünk beszámolni eredményeinkről, gondjainkról, forgassák lapjainkat 
szeretettel és figyelemmel.

Kalcsó Istvánné polgármester

A Halmi Zoltán vezette Kaláris Alapfokú Mű-
vészeti Iskola kezdeményezésére, Kétegyhá-
za Nagyközség Önkormányzata, valamint a 
Kétegyházi Román Nemzetiségi Önkormány-
zat támogatásával emléktáblát avattunk a 
Táncsics Mihály Művelődési Háznál.
A tábla három kiváló művésznek állít em-
léket, Buha György néptáncosnak - aki há-
zastársával együtt nyerte el a Népművészet 
Mestere címet -, idősebb és ifjabb Bandula 
János zenészeknek, akik jelentős mértékben 
hozzájárultak településünk népzenei és nép-
művészeti hagyományai megőrzéséhez.

Kalcsó Istvánné 
polgármester

Emléktáblát avattunk



 E tervek kis lépésekkel, 
de lassan körvonalazódni lát-
szanak. 65 millió forintos tá-
mogatást nyertünk el Vantara 
Gyula országgyűlési képviselő 
Úr segítségével, amely három 
cél megvalósítását szolgálja. 
Az első és talán legfontosabb 
a belterületi utak kialakítása, 
karbantartása, amelyre Európai 
Uniós támogatások ettől az év-
től már nem vehetők igénybe. 
E projekt keretében elkészül a 
Kossuth utca középső és utol-
só tizede, az utóbbi esetében 
teljesen új út épül, de elkészül  
az Erkel utca egy része is. Itt és 
a Kossuth utca középső tizedé-
ben egy méteres szélesítés va-
lósul meg.
Az utakra vonatkozó beruházás 
mellett jelentős – összesen 14 
millió forintos - összeget külö-
nítettünk el a Sportpálya öltö-
zőjének felújítására, valamint 
járdaépítésre. Ez utóbbi a Le-
gelő soron, a Medgyesi soron, 
a Névtelen utcában és a Nap 
utcában valósul meg.

 A Települési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében előké-
szítettünk és benyújtottunk 
pályázatokat a csapadékvíz 
elvezetés megoldására, ke-
rékpárút építésre, a szociális 

alapszolgáltatások bővítésére 
(Széchenyi u. 25.), valamint az 
önkormányzati óvoda korsze-
rűsítésére. Emellett újra felvet-
tük a kapcsolatot a romániai 
Socodor községgel, egy közös, 
határon átnyúló pályázat elő-
készítése és benyújtása érde-
kében. A benyújtott pályázatok 
összértéke közel egy milliárd 
forint.

 A 2015. évben megvalósult 
épületkorszerűsítési, energe-
tikai beruházások 2016-ban 
tovább folytatódnak, ezúttal 
a hőszigeteléssel már ellátott 
intézményi épületek belső, gé-
pészeti korszerűsítése történne 
meg. Az előkészületeket meg-
tettük, kedvező döntés esetén 
még a tél beállta előtt elindul-
na a kivitelezés. Jutna forrás a 
Művelődési Házra, a Márki Sán-
dor Általános Iskolára, de rész-
ben a Polgármesteri Hivatalra 
is. A beruházás – az energeti-

kai számítások szerint – 15-20 
%-os energia megtakarítást je-
lenthetne, amely a költségve-
tésben jelentős megtakarítást 
eredményez majd. Készítet-
tünk egy tervezetet megújuló 
energia használatára is, napele-
met helyeznénk el a Hivatal és 
a Márki Iskola épületének tete-
jén.

 A képviselő-testület emel-
lett egyhangú igen szavazattal 
támogatta a Kétegyházi Román 
Nemzetiség Általános Iskola és 
Óvoda, TOP-1.4.1-15. szám alatt 
kiírt, bölcsődei, illetve óvodai 
infrastruktúrafejlesztésre irá-
nyuló pályázatát, hiszen – bár a 
fenntartó nem a települési ön-
kormányzat – a fejlesztés, beru-
házás a kétegyházi óvodások, 
tanulók komfortosabb oktatá-
sát, nevelését szolgálja, ez pe-
dig alapvető települési érdek.

 Az év első felét értékelve 
úgy vélem, kedvező irányban 
haladunk, sokat dolgozunk, de 
Kétegyháza fejlődik, intézmé-
nyeink korszerűbbé, szebbé, 
modernebbé válnak.

Kalcsó Istvánné 
polgármester

Fejlesztéseink, 
pályázataink, beruházásaink
A választási ciklus első, ünnepi testületi ülésén elhangzott polgármesteri 
székfoglalómban felvázoltam elképzeléseimet, melyeket a képviselő-testülettel 
együtt megvalósítani tervezünk településünkön.



KÉTEGYHÁZI
TÁRHÁZ
Cégünk, a Hunland Food Kft. a mai tulajdonosi, cégve-
zetői összetétellel 2010 - ben alakult meg.

A cég tisztán magyar, magánszemélyek tulajdonában 
lévő vállalkozás.
A Hunland Food Kft. fő tevékenysége élelmiszerek ex-
port-import nagykereskedelme, valamint magyar és kö-
zép-kelet európai agrártermények termeltetése, felvásár-
lása és feldolgozása.
A saját feldolgozásban előállított termékekkel elsősorban 
az export piacokat célozzuk meg, stabil nemzetközi üzleti 
kapcsolatokkal rendelkezünk.
Export tevékenységünk fő fókusza a dióbél, héjas dió és 
az étkezési kék mák.
Kiterjedt termelői hátterünknek és kapcsolatrendszerünk-
nek köszönhetően az előbbiek mellett további agrárter-
ményekkel egészítjük ki portfóliónkat (gabonafélék, ola-
jos magvak, kukorica, tökmag, cirok, stb.)
Terményáru felvásárlói és értékesítési hálózatunk külön 
üzletágként szerepel tevékenységeink között.
Jelenleg két telephelyen, Vizsolyban és Kétegyházán vé-
gezzük a fenti tevékenységeket és kb. 45.000 tonna táro-
lókapacitással rendelkezünk.
 
Tárházunk tevékenységei:
• termény felvásárlás
• termény tisztítás/szárítás
• termény bértárolás
• mérlegelés
• betakarítási és fuvarozási szolgáltatás
• vasúti rakodás
• műtrágya értékesítés
• termények beltartalmi vizsgálata

Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődését és hamaro-
san Önt is Partnereink között köszönthetjük!





 A tárgyalások eredményeképpen 100 %-os 
támogatást nyertünk el egy saját varroda kiala-
kításához, varrógépekkel, munkaasztalokkal és 
minden szükséges további berendezéssel, kellék-
kel egyetemben.
 
 A varrodába jelentkező dolgozókat kiképez-
tük, majd elkezdődött a munka. A kezdeti bizony-
talanságok, tapasztalatlanságból fakadó hibák 
kijavítását követően megközelítettük az elvárt 
norma irányszámait. Sajnos a késői kezdés és a 
varrónők kezdeti tapasztalatlansága, az új gépek 
beállítási problémái és az indulás nehézségei be-
hozhatatlan lemaradást eredményeztek. Mivel 
a lemaradás veszélyeztette a második ütemet, 
amely 2016. március 1. napjától, egy éves idő-
szakra szól, a képviselő-testület segítséget kért 
egy vállalkozástól, amely díjazás ellenében le-
varrta a hiányzó munkarészeket.
 
 A második ütem, mely 2017. február 28. nap-
jáig tartana, értelemszerűen ki fog tolódni, hiszen 
varrónőink nem tudják 8 hónap alatt a teljes évre 

eső mennyiséget elkészíteni. Erre vonatkozóan 
kezdeményeztük a Minisztériumnál a határidő 
hosszabbítását, melyet – ígéretük szerint – jóvá is 
fognak hagyni.
 
 Az elkészült munkaruhákat a közfoglalkozta-
tásban részt vevő önkormányzatok vásárolhatják 
meg,  de – igény esetén – más vevőket is ki tu-
dunk szolgálni.
 
 A konzorciumba – amely egy fajta együttmű-
ködési forma – tömörült önkormányzatok segít-
séget nyújtanak, tanácsokat adnak egymásnak, 
szükség esetén összefognak a közös cél érdeké-
ben.
 
 Hosszú távon cél a varroda megmaradása, 
az ott dolgozók munkahelyének megőrzése és 
a közfoglalkoztatási bér helyett magasabb, mél-
tóbb bér biztosítása számukra.

Kalcsó Istvánné
polgármester

Néhány gondolat a varrodáról
2015. évben egy rövid találkozón vettünk részt néhány szakemberrel, akik 
a Belügyminisztérium új programjához kerestek megfelelő helyszíneket. 
Kétegyházát az elsők között választották ki, majd felvázolták egy varroda 
kialakításának lehetőségeit, előnyökkel és hátrányokkal.

Pedagógusainkat köszöntöttük
 Már hosszú évek óta hagyomány, 
hogy júniusban pedagógusainkat kö-
szöntjük, megemlékezünk munkájuk-
ról, elismerést nyújtunk át az egy-egy 
időszakban kiemelkedőbb tevékeny-
séget végző szakembereknek.
 2016. évben a képviselő-testület 
Málik Györgyné és Fekete Gabriella 
részére kiemelkedő pedagógiai mun-
kásságáért Kétegyháza Közoktatásá-

ért, Purecené Lengyel Mária 
részére kiemelkedő kulturális 
munkásságáért Kétegyháza 
Közművelődéséért elisme-
rést adományozta.
 Munkájukhoz és magán-
életükhöz sok sikert és boldogságot 
kívánunk. 

Kalcsó Istvánné  polgármester



 Cseke István 61 kg-
ban a juniorok között 
kvalifikálta magát, és 
jutott el az elődöntő-
ig. Szegedi ellenfelével 
már nem először talál-
koztak a ketrecben, így 
volt törleszteni való. 
Pisti taktikusan elsöp-
rő állóharccal hozta az 
első menetet. A máso-
dik menetet is harco-
san kezdte, de sajnos 
földharc során a junio-
roknál tiltott technikát 
alkalmazott, „slamm”  kiemelést. A vezetőbíró 
erősen megkérdőjelezhető módon azonnal le-
léptette harcosunkat, az ilyenkor szokásos pont-
levonás illetve figyelmeztetés helyett. Így Cseke 
István 61 kg-ban junior Magyar Bajnoki Bronzér-
mes. Második harcosunk Veder Martin 65 kg-ban 
egészen a döntőig jutott, ahol egy Dorogi ellen-
fél várta. Hatvanban a Bajnoki selejtezők során 
már találkoztak egymással és Martin TKO-val le-

győzte, ezért minden 
okunk megvolt az op-
timizmusra. 

 Sajnos, ezen a na-
pon a szerencse a do-
rogi versenyző mellé 
szegődött. Ezért izgal-
mas a kevert harcmű-
vészet, egy tizedmá-
sodperc kihagyás, egy 
pillanatnyi koncent-
ráció zavar és máris 
az ember egy fojtás-
ban találja magát. A 

kétegyházi harcos hosszú másodpercekig har-
colt az oxigénhiánnyal, a nyakon lévő guillotine 
fojtás azonban nem engedett. Az ájulás határán 
lekopogta a küzdelmet. Veder Martin 65 kg-ban 
Magyar Bajnoki ezüstérmes lett. Bár az érmek 
szebben is csilloghattak volna, de a küzdeni aka-
rásból ezen a napon sem volt hiány. Következő 
esemény UWW Európa Bajnokság, Budapest Jú-
nius 9-12. Harcra fel !

MMA Magyarbajnoki Döntő Győrben!
2016. május 28-án Győr adott otthont a Magyar Prémium MMA Liga 2015-2016 
verseny-évadának Magyarbajnoki döntőjéhez. A Budapesti, Szegedi, és Hatvani 
Bajnoki fordulók alapján a Kétegyházi Fuji Fight MMA Team két harcosa kapott 
meghívást a színvonalas eseményre.

Gyermeknapra
Minden évben az év talán legszebb hónapjának 
végén nagy napra ébrednek kicsinyeink. Ekkor 
csak Ők és senki más nem számít, Gyermeknapot 
tartunk.
2016-ban a Családi Egyesület pályázati 
támogatást nyert erre az alkalomra, kiegészítette 
saját forrásaiból és egy színvonalas, vidám napot 
szervezett a gyermekeknek.

Minden segítőnek köszönettel tartozunk a lelkes 
munkáért.

Kalcsó Rita
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