
„Karácsonyi szeretet, csend és béke, Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban, A sülő kalács illatában,

A csengő harangok hangjában, Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban, A hit csillagában, A világban!

Legyen szeretet, csend és béke A lelkek találkozásában.”

 Nagyon gyorsan eltelt egy esztendő, 
lassan vége lesz az évnek. Sok, nehéz 
munkával teli napot és sok szép percet 
élhettünk át együtt 2018-ban is. Telepü-
lésünk tovább épült és szépült, egész 
esztendőben igyekeztünk a lakossági 
igényeknek megfelelően cselekedni, 
békés nyugodt körülményeket teremte-
ni és egy élhető települést kialakítani.

 Boldogság tölti el a szívemet, mert 
megadatott nekem, hogy már 13. al-
kalommal köszönthetem Önöket a 
Karácsony előtt megjelenő helyi újsá-
gunkban. A családom mellett fontos 
számomra szeretett szülőfalum Kétegy-
háza és a településen élő emberek iránt 
érzett szeretetem és felelősségem.

 A Karácsony már időtlen idők óta a 
szeretet ünnepe, a boldogság, a meg-
hittség napja. A Karácsony mindent és 
mindenkit egy kicsit megváltoztat. Job-
ban vágyunk a csendre, a nyugalomra, 
visszatérünk azokhoz az értékekhez, 
amelyek a hétköznapok rohanásában 
időnként a háttérbe szorulnak. Jobban 
figyelünk családunkra, barátainkra, em-
bertársainkra.

 Az ajándékvásárlás és az ünnepi ké-
szülődés izgalma csodálatos, azonban 
ezen az ünnepen mégis a szereteten 
van a fő hangsúly, azokon a meghitt 
pillanatokon, melyeket szeretteinkkel 
együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, 
egy mosollyal, egy érintéssel sokkal 
többet tudunk kifejezni, mintha drága 
ajándékokkal halmoznánk el egymást.

 Sok ember nem tudja, mi hiányzik az 
életéből, pedig ez nem más, mint a csa-
ládja és embertársai iránt érzett az igaz 
szeretet. 

 Az igazi ünnephez, és az egész éle-
tünkhöz nem kell más, csak az, hogy 
szeretni, tisztelni tudjuk egymást és ké-
pesek legyünk alkalmazkodni a környe-
zetünkben élőkhöz. Kell, hogy legyen 
közöttünk egy kapocs egy közös érték és 
ez nem más, mint a szeretet, embertár-
saink iránt érzett bizalom és megértés.

 Mindenkinek azt kívánom, hogy 
Karácsony elmúltával se veszítsük el az 
emberségünket, a másik iránti tisztele-
tünket, szeretetünket. Vigyük magunk-
kal Karácsony igazi üzenetét és építkez-
zünk értékeinkből a hétköznapokban is.

 Kívánom mindenkinek, hogy a Ka-
rácsony – akár egyedül, akár szeretteik 
körében ünnepelnek – segítse Önöket 
testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.

Kedves Kétegyháziak!

 Az év végéhez közeledve, köszöne-
tet mondok mindazoknak, akik egész 
évben segítették településünk fejlő-
dését és az önkormányzat munkáját. 
Így köszönöm a Képviselő testületnek 
és az önkormányzat dolgozóinak, a 
Polgármesteri Hivatal, az iskolák, az 
óvodák, az Egészségügyi Centrum, a 
Gondozási Központ és a Művelődési 
Ház dolgozóinak a lelkiismeretes mun-
káját. Köszönöm a lakosságnak, a civil 
szervezeteknek a különböző társadalmi 
kezdeményezésekben nyújtott segítsé-
gét és aktív részvételét, köszönöm az 
egyházak és a vállalkozók munkáját és 
támogatását.

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt 
és boldog újévet kívánok mindenkinek!

Kalcsó Istvánné
Kétegyháza Nagyközség

polgármestere
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Kedves Kétegyházi Lakosok!

„Ha olykor mégis gyötör az élet, azért most örülj a jónak, a szépnek.
S szívedben csendüljön mind az ének, hogy vannak, akik szeretnek téged!

Boldog karácsonyi ünnepeket!
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Kétegyháza Díszpolgárává avattuk
 Ambrus Györgyről – immár Kétegyháza Nagyközség 
Díszpolgáráról – talán kevesen tudják, hogy az Erfurtban 
rendezett Szakács–Cukrász Olimpián 2008-ban egyéni 
aranyérmet szerzett, egy évvel később pedig a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség mester bizottsága által 
adományozott mesterszakács kinevezés tulajdonosa lett. 
 A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség mester 
bizottságától 2010-ben zsűri plakettet kapott, ugyancsak 
2010-ben Luxemburgban a Szakács-Cukrász Világbajnok-
ságon csapatban lett ezüstérmes. 
 A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség szakács 
alelnöke, 2012-ben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség szakács válogatottjának csapatkapitánya, majd 
2014-ben ugyanennek a csapatnak a menedzsere. 2014-
ben a szakács szakma magyarországi legrangosabb elisme-
résének számító Venesz József-díjat is átvehette, 2016- ban 
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség a Gasztronó-
mia Nagykövete címmel tünteti ki.
Avatásához gratulálunk és megtiszteltetés Kétegyháza pol-
gárai között ünnepelni..

Kalcsó Istvánné 
polgármester

 Immár ötödik alkalommal adott 
otthont a Szegedi Városi Sportcsarnok 
a Sárközi Team Profi MMA gálájának 
és Amatőr Magyar Bajnoki fordulónak. 
Békésmegyéből a Fuji Fight Team ka-
pott meghívást a rangos nemzetköz 
eseményre. A csapat „gerincét” Eleki 
harcosok alkották, de Kétegyházi és 
Medgyesegyházi fiatalok is bunyóznak 
a csapatban. 

Amatőr eredmények:
Kadett: 
     Simonka Rajmund 58 kg 3. hely
     Jova Benjamin 61 kg  2. hely

     Nedreu Péter  66 kg 2. hely
     Recski József  77 kg 2. hely
Junior:
     Burai Balázs 66 kg 2. hely
Felnőtt:
     Cseke István 65 kg 2. hely
     Kakuszi Zoltán 84 kg 2. hely 

A profik között Balogh Sándor a Sárközi 
Team színeiben tréningező és verseny-
ző, de a Fuji Team harcosaival közösen 
is készülve bunyózott nehézsúlyban. 
Gratulálok a versenyzőknek !

Nagy László 4.dan

Taekwondo hírek Felhívás!

Kedves kétegyházi 
Lakosok, a tél beálltával 
tavaink befagyhatnak, a 
jég veszélyes lehet, kérem 
gyermekeiket ne engedjék 
csúszkálni, korcsolyázni. 

Felhívom figyelmüket, 
hogy településünkön 
sem a házalás, sem a 
karitatív vagy más célú 
adománygyűjtés nem 
engedélyezett.
Ha ilyet észlelnek, azonnal 
jelezzék nekem vagy 
munkatársaimnak.

dr. Medgyaszai László
jegyző
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 A Művelődési Házban az energe-
tikai pályázatunk megvalósítása folyik. 
A fűtéskorszerűsítésnek megfelelően a 
födém hőszigetelését és a fűtési rend-
szer átépítését végzik, mindezt úgy, 
hogy a decemberi programoknak is he-
lyet kell adnia az intézménynek.

 A könyvtárban egyszerre két pá-
lyázatunk is zajlik. A fűtéskorszerűsítés 
keretében a gázkazánt kicseréltük, a to-
vábbiakban a Nemzeti Kulturális Alap-
tól kapott támogatásból a belső teret 
alakítjuk át.

 A Napsugár óvodában a belügymi-
nisztériumos támogatásnak köszönhe-
tően a tornaszoba építése hamarosan 
befejeződik. Már csak az utolsó simítá-
sok vannak hátra és a gyerekek birtok-
ba vehetik az új épületszárnyat.

 Az Idősek Nappali Ellátó Intézmé-
nyének Széchenyi utca 25. szám alatti 
ingatlanán a beruházás befejeződött 
és 2018. december 7-én az ünnepélyes 
átadóra is sor került.

 A csapadékvizes pályázatunknál 
a közbeszerzési eljárást kell lefolytat-
nunk, a vízjogi létesítési engedélyt be-
szereztük. Ha kiválasztottuk a kivitele-
ző céget, úgy ott is elkezdődhetnek a 

munkálatok. Ezt a csapadékos időjárás-
ra való tekintettel csak tavasszal, a szá-
razabb időben szeretnénk elkezdeni.

 Az Interreg Ro-Hu nyertes pályáza-
tunknak köszönhetően kerékpárutak is 
épülhetnek a településen. Ennél a pro-
jektünknél egyelőre az engedélyes ter-
vek elkészítésénél tartunk. Várhatóan 
csak jövőre tavasszal-nyáron kezdőd-
het el a kivitelezés.

 Talán a legnagyobb érdeklődés 
a szennyvízhálózat bővítését kíséri. A 
munka jó ütemben halad, az illetékesek 
szerint elképzelhető, hogy a beruházás 
2019 decemberéig teljesen be is feje-
ződhet, erre egyébként 2020-ig van ha-
táridőnk. Lehetőség szerint a már meg-
épült szakaszok egy részén a tesztüzem 
is elkezdődhet decemberben vagy 
2019 január elején. Erről az érintett la-
kosságot külön szórólapon értesíteni 
fogjuk, így ők már megkezdhetik a tel-
ken belüli rácsatlakozások kiépítését is. 
Sajnos a csapadék – amelyre egyébként 
nagy szükség van – esetünkben nehe-
zíti a megvalósítást és sok bosszúságot 
okoz. A kőzúzalékos utcákban (pl: Sza-
badság utca, Déli sor) a sár sok bosszú-
ságot okoz a lakosságnak. A kivitelező 
igyekszik minden igényt kielégíteni, 

minden panaszt megoldani, de ettől 
függetlenül kérjük a lakosság megér-
tését és türelmét. A szennyvízcsatorna 
vezetése sajnos az esős időben sárral 
jár.

 A pályázataink összességében jól 
haladnak. Szinte hetente van olyan be-
ruházás, amely végre elkészül. A munka 
ezzel még sajnos nem ér véget, hiszen 
- kevésbé látványos ám annál fonto-
sabb - feladat következik, a pályázatok-
kal való elszámolás, és annak a hatóság 
általi leellenőrzése. A korábbi projektek 
ellenőrzése is folyamatosan zajlik, sze-
rencsére eddig mindig mindent rend-
ben találtak az illetékesek.

Wittmann Attila 
Szabó Tamás 
pályázatírók

A tél nem állít meg - pályázatainkról
A pályázataink megvalósítása a hideg idő ellenére még mindig folyamatos. A rövid és szűkös határidők miatt nem állhat-
nak meg a kivitelezők, amíg csak az időjárás engedi a munkavégzést.

Elkészült, átadtuk!
 2018. december 7. napján egy 
hosszú és nehéz folyamat zárult le. 
Tárgyalások, egyeztetések, Kétegyhá-
za időseinek érdekeit mindenkor szem 
előtt tartó viták előzték meg ezt a pilla-
natot.
73.520.000.- Ft értékben megvalósult 
a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00027 kód-
számon megnyert pályázati beruhá-
zásunk, az Idősek Nappali Intézménye 
felújítása, bővítése. A támogatásnak 
köszönhetően nem csak a régi épület 
újult meg, de egy új épületszárnnyal is 
kibővítettük emellett eszközöket, be-
rendezési tárgyakat szereztünk be és 
adtunk át Időseinknek.

Összeállította: Wittmann A.
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Testületi hírek
 Kétegyháza Nagyközség Képvi-
selő-testülete a nyár óta több ülést 
tartott. A Táncsics Mihály Művelődési 
Ház vezetőjének azonnali távozását 
követően, új vezető jelentkezéséig, az 
intézmény jogi és gazdasági irányítá-
sát dr. Medgyaszai László jegyzőre, a 
szakmai koordinációt Hargitainé Me-
gyeri Valériára bízta. 
 Döntés született a Bursa Hunga-
rica ösztöndíj pályázatról, a felhívásra 
7 pályázat érkezett, mindegyikük ked-
vező elbírálásban részesült.
 dr. Bakó Beáta fogorvos január 1. 
napjától Gyulán folytatja tevékenysé-
gét. Az álláshely betöltéséig helyette-
sítő orvosokkal biztosítjuk az ellátást.
 A testület a rászorult családok ré-
szére több formában és több alkalom-
mal igyekezett segítséget nyújtani.
Lejárt a téli tüzelőtámogatás igény-
lésének benyújtási határideje, 188 
kérelem érkezett a Polgármesteri Hi-
vatalba, feldolgozásuk lezárult, hír-
újságunk megjelenésének időpont-
jában már folyamatban van a tüzelő 
házhoz szállítása.
 A Képviselő-testület döntésének 
megfelelően ebben az esztendőben 
is 10.000.-Ft anyagi támogatásban ré-
szesülnek a 2018. december 1. napján 
közfoglalkoztatott jogviszonyban álló 
munkatársaink, kellemes ünnepeket 
kívánva nekik ezzel.

 Nem feledkeztünk meg telepü-
lésünk legfiatalabb lakóiról sem. Az 
elmúlt héten négy családnak adtuk 
át a 15-15.000.-Ft értékű „Babakelen-
gye csomag”-ot, és még a karácsonyi 
ünnepek előtt mindenkit meglátogat 
a Képviselő-testület valamely tagja. 
Ezúton kívánunk mi is a szülőknek és 
gyermekeknek egyaránt jó egészsé-
get, boldogságot.
 A hátrányos/halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek szünidei ét-
keztetésének keretében 80 gyermek 
részesült napi egyszeri étkezésben az 
őszi szünetben, és várhatóan ugyan-
ennyien lesznek jogosultak a téli szü-
netben is. 
 A testület a hosszabb idő óta 
megüresedett védőnői álláshelyre 
pályázatot írt ki, megegyezés szerin-
ti bér meghatározása mellett várja a 
megfelelő képzettséggel rendelkező 
szakemberek jelentkezését.
A novemberi ülésen döntés született 
a költségvetési irányelvekről, melyek 
mentén készítjük el a 2019. évi költ-
ségvetést. A jövő évet a takarékosság 
és a folyamatban lévő beruházások, 
pályázatok lezárásának jegyében ter-
vezzük meg. Az anyag elfogadása – 
várhatóan - a januári ülésen történik 
meg.

dr. Medgyaszai László

Helyi 
értékeink

 A kétegyházi Helyi Értéktár Bi-
zottság határozza meg, hogy mely, elé 
terjesztett, a lakosság által fontosnak 
ítélt helyi értékek kerülhetnek be a 
Kétegyházi Értéktárba. A Bizottság a ja-
vaslatokat elfogadta, így azok részévé 
váltak.

• Alkotótábor Kétegyháza

• Baptista Imaház

• Baptista Zenekar

• Ardelean József János: Kétegyháza 
község monográfiája

• Kétegyházi Kurgánmező

• Kétegyházai Román Ortodox 
Templom

• Kétegyházi Római Katolikus Temp-
lom és Templomkert

• Román Tájház

A Bizottság jövő évi ülésén várhatóan 
újabb értékek felvételéről fog dönteni. 
Ha valaki szeretne a helyi értéktárba egy 
számára fontos helyi kulturális öröksé-
get, vagy akár egy építészeti értéket ja-
vasolni, vegye fel a kapcsolatot a Helyi 
Értéktár bizottság elnökével Hargittainé 
Megyeri Valériával.

Wittmann Attila
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„Közös érték az
 egészség”

….Kétegyházán is!

 A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosz-
tályának kollégái a „Közös érték az egészség” mintaprogram-
mal, több ízben is ellátogattak a településünkön lévő intézmé-
nyekbe.
 dr. Sárosi Tamás megyei tisztifőorvos  elmondta, a program 
az egészséges életmódra nevelést, a prevenciót, a szűrővizsgá-
latok fontosságának hangsúlyozását helyezi a középpontba. 
Elsőként, 2018. október 19-én a Román Nemzetiségi Általános 
Iskolában, majd november 14-én az Óvodában, az Egészség-
hét keretében tartottak a gyermekeknek az egészségmaga-
tartással kapcsolatos előadásokat és interaktív csoportos fog-
lalkozásokat (személyi higiénia, felelősségteljes antibiotikum 
használat, az egészséges táplálkozás, drog, dohányzás megelő-
zése). 2018. október 30-án a  „Tök jó nap”  keretében a Napsu-
gár óvodában is megismerkedhettek a gyermekek a program 
alap célkitűzéseivel, valamint egy tökös-diós különlegességet 
kóstolhattak meg, melyet Prohászka Béla Venesz-díjas mester-
szakács, egy személyben a Magyar Nemzeti Hungarikumok és 
Értékek Szövetségének alelnöke készített el.
 Az eseményeken lehetőség volt a pedagógusoknak, je-
len levő szülőknek az életminőségre és az egészségi állapot-
ra vonatkozó felméréseket elvégeztetni (pl. testsúly, testzsír, 
vérnyomás, pulzus, vércukorszint mérések). A program sorozat 
2019-ben a Márki Sándor Általános Iskolában folytatódik!

A programsorozat fővédnöke
 dr. Rákócziné Tripon Emese

 alpolgármester

Kétegyházi „Turul” 
Íjász Egyesület

 Kétegyházi Turul Íjász Egyesület 2017 tavaszán alakult. 
Célunk a történelmi íjászat népszerűsítése, mint sport és őse-
ink íjászati örökségének őrzése. Tagjaink részt vettek 2017. 
és 2018. években a DAR-VS bajnokságon, amelyen dobogós 
eredményeket értek el, és a 2017-es EB-n, amelyen sikerült a 
top 10-be jutni.
 Elismerésként értékeljük, hogy hosszú éveken keresz-
tül Kétegyházán rendezték DAR-VS bajnokság egyik forduló-
ját. Saját szervezésű verseny a nemzetközi „Archers without 
frontiers”, amelyre több világbajnok és európai bajnok elláto-
gatott.
Minden évben megemlékezünk a kétegyházi származású Mu-
din fivérekre, tiszteletükre rendezzük a terem íjász versenyt. 
 2018-ban, a tanév kezdetével a Márki Sándor Általános Is-
kolában közreműködünk egy íjász sportkör működtetésében, 
népszerűsíteni igyekszünk az íjászatot.
 Kiemelkedő teljesítményt nyújtó sporttársaink közé so-
rolhatom Lovász Leventét, aki 2017 évben íjász edzőként mu-
tatkozott be, Zsíros András, Gombkötő László és Tóth Béla új 
tagjainkat, akik előtt ígéretes sportpályafutás áll.

Lovász György
a Kétegyházi Turul Íjász Egyesület 

elnöke és edzője
a Romániai történelmi íjászat Grand Prix győztese
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Akikre büszkék vagyunk
 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete döntése értelmében a Pogácsa Fesztiválon sportkitüntetést adományozott 
Kajári Aladár és Krisán György részére.
 Október 23-án Kétegyháza Nagyközség Díszpolgárává avatta Ambrus György olimpiai bajnok mesterszakácsot, Kétegyhá-
záért Emlékérmet adományozott Finna Sándor települési képviselő részére.

A „Szakiskola” hírei
 Herceg Tamás országgyűlési képviselő Úr és Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármestere tárgyalásokat folytatott Bagdán 
Boglárka agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkárral a kétegyházi Szakiskola jelenlegi helyzetről és jövőjéről.
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4. KARÁCSONYI KONCERT KÉTEGYHÁZÁNAK
2018. december 25-én 1500 órakor

BOGÁROMI VAJK: harsona - a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója

FRETYÁN DÁVID: kürt - a Magyar Rádió Szimfonikus  Zenekarának kürtöse

FRETYÁN NIKOLETT: fagott - a Győri Szimfonikusok szólófagottosa és a Bécsi Opera állandó kisegítője.

SZIKLÁS CSILLA: ének - a Magyar Állami Operaház kórusának énekese

SZABÓ JÁNOS: trombita - Orfei Band zenekarvezetője

SZTÁN ATTILA: harsona - a Budapesti Fesztiválzenekar harsonása, 2017 Junior Príma díjas zeneművésze

SZTÁN TIVADAR: harsona - A Magyar Állami Hangversenyzenekar nyugalmazott 1. harsonása és 

a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott tanára

ÓNODI JÁNOS: ének

PUSZTASZEGI ÁKOS: trombita - a Budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnázium hallgatója

TULKÁN PÉTER: trombita – a Budapest Jazz Orchestra trombitása

Közreműködik: BISCHOF ILDIKÓ: zongora

Karácsonyi üzenet: FÜSTÖS GYULA, lelkész 

FŐVÉDNÖK: Kalcsó Istvánné polgármester

TÁMOGATÓK: 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, Román Nemzetiségi Önkormányzat Kétegyháza, Kétegyházi Baptista Gyülekezet

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2018. december 16-án, 
vasárnap 17 órakor megrendezésre kerülő jótékonysági estre!

Helyszín: TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Kétegyháza, Fő tér 4.

A Hetednapi Adventista Egyház jótékonysági estjének teljes bevételét az 
„Együtt a Kisangyalokkal” Mozgáskorlátozott gyermekeket támogató Alapítvány 

(elnök: Dr. Seres Ábel, alapító: Seres-Baker Emanuéla) részére ajánljuk, 
hozzájárulva az 5 éves NOÉMI gyógyíttatásához.

Bankszámla: OTP 11733027-28360616

Adományaikat az ünnepség végén adjuk át az Alapítvány képviselőinek!

A rendezvényt Kalcsó Istvánné polgármester nyitja meg, amelyen egyházi zene- és 
kórusművek, irodalmi részletek és bibliai gondolatok hangzanak el.

A belépés ingyenes!

Mindenkit várunk az ünnepséget követő szeretetvendégségre!

A rendezvény szervezője és támogatója:

A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ KÉTEGYHÁZI GYÜLEKEZETE
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Szeretettel várjuk Önöket a

2018. december 21-én 1700 órakor 
megrendezésre kerülő

„MINDENKI KARÁCSONYA”
elnevezésű települési 

évzáró rendezvényre.

ÜNNEPI MŰSORT ADNAK: 
Kétegyházi Napsugár Óvoda gyermekei  

Márki Sándor Általános Iskola tanulói

Kaláris Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánccsoportja

„Ünnepre hangolva” zenés, verses előadás:

 Kontos-Harcsa Boglárka és Nagy Róbert előadásában

Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub énekkara, közös éneklés 

Megnyitja kapuit az ADVENTI TEÁZÓ, ahol forró tea, mézeskalács, 
forralt bor várja a melegedni és ünnepelni vágyókat.

Éljük át együtt az ünnep meghitt hangulatát!

  Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata és a Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház szervezésében.


