
KÖZSÉGÜNKBEN ZAJLÓ FEJLESZTÉSEK

Az elmúlt évek pályázati kiírásainak, valamint a helyi 
pályázási kedvnek, a sikeres pályázatoknak, az ebből adódó 
elnyert pénzeszköznek köszönhetően községünkben számos 
fejlesztés történik. Egyik legnagyobb, közel 300 millió 
keretösszegből valósul meg az általános iskola épületének 
energetikai felújítása: fűtési rendszer, nyílászárók cseréje, 
homlokzati szigetelés. A sportcsarnok az 1980-as években 
épült, azóta csak kisebb felújítások történtek. A tetőszerkezet 
teljesen tönkre ment, fűtési rendszere elavult, nyílászárói, 
öltözői berendezései elhasználódtak. Ezek cseréje a Magyar 
Falu Program, az Önkormányzat és a Szigetvári Tankerület 
együttműködésével valósul meg a közeljövőben.  A Magyar 
Falu Program keretében a Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde 
és Konyha sikeresen pályázott, így megújul az óvoda udvarán 
a játszótér, a fatároló. A Manócska Alapítvány mikrobuszt 
nyert. A busz üzemeltetésével több cél is megvalósul. 
Elsősorban a kisgyermekek programokra való utaztatása 
válik egyszerűbbé, másrészt személyszállítási szolgáltatást 
is végez majd. Energetikai felújítás veszi kezdetét a 
Polgármesteri Hivatal és az óvoda épületében is, mely a 

Területi Operatív Program keretösszegéből valósul meg. A 
nyílászárók cseréje, a homlokzati szigetelés és a napelemes 
energetikai rendszer várhatóan 2022-re készül  el. A település 
játszóterei elöregedtek, a játékelemek balesetveszélyessé 
váltak, így több közülük már leszerelésre került. A meglévők 
állapota is fokozatosan romlik, karbantartásuk már kevés 
biztonságot ad, alapanyaguk elfáradt, elhasználódott. Ezért 
terv készült 3 játszótér kialakítására. Prioritást élvez a Petőfi 
és a Rákóczi utca, ahol a tervek szerint a munkálatok még 
idén elkezdődnek. Később kap új elemeket a József Atilla 
utcai játszótér. A szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése 
ebben az évben a helyükre kerülnek. A ravatalozó 
megújítása már évek óta terv. A múlt évben a felújításra 
beadott pályázat tartalék listára került. Idén a felújítás és 
az urnakert kialakítása is az ismételten beadott pályázati 
anyag része. Kedvező elbírálásban reménykedve, az 
elkészült tervek a további munkálatokra várnak. Az elnyert 
pályázati összeg felhasználása az elkövetkező időszakban 
több mint 600 millió fejlesztést eredményez a településen 
és a mikrotérségben élő emberek számára.

Klózer Gyula, polgármester

A pandémia az idei évben is türelmet, megértést, kitartást követel a mindennapjaink megélésében. 
Önkormányzatunk, képviselőtársaimmal együtt folyamatosan arra törekszik, azon dolgozik, hogy ezen nehéz 
hónapokban is a felmerülő problémákat megoldja. 
Minden korábban megkezdett fejlesztésünk folyamatosan halad, annak ellenére, hogy beruházásainkat a 
szakember hiány, az egyre növekvő árak, az elhúzódó munkafolyamatok, kitolódó határidők nehezítik, és 
rendszeres átütemezésre kényszerít bennünket. 
Az 5-10 éves mikrotérségi fejlesztések keretében továbbra is megvalósul a munkahelyteremtés, bővül a 
szolgáltatások köre, szabályok betartása mellett, alternatív lehetőségek mentén folynak a programok. A szociális 
támogatások éves szinten 15 millió forint összegben áll a lakosság rendelkezésére, mint például tűzifa támogatás, 
élelmiszercsomagok, emelt tanulmányi támogatások stb. 
Köszönöm mindenkinek a toleranciát, az együttműködést! Továbbra is támogassuk a kormány által tett 
intézkedéseket. Növeljük az átoltottságot az oltásra való regisztrációval! Akinek szüksége van rá, vegye igénybe 
a szociális intézményeinkben dolgozó személyzet segítő munkáját. 

A kereszténység legnagyobb ünnepe, 
Húsvét alkalmából, reménnyel telve, megújulást várva köszöntöm 

községünk minden lakóját!

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok jómagam és képviselőtársaim nevében! 
Vigyázunk Önökre!

Vigyázzanak egymásra!
Klózer Gyula
polgármester
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A cikk megírásakor egyből leültem a számítógép elé, 
s el akartam kezdeni a húsvéti gondolataimat sorra, 
rendre, egymás után leírni. Ahogy felnézek a gépre, 
hogy mit is írtam le, nem láttam rendesen az írást. 
Ekkor vettem észre, hogy rossz szemüveget vettem 
fel. Nem volt testreszabott. Olyan fókusz-beállításra 
van itt szükség, mellyel világosan lehet látni és 
olvasni. Amikor megtaláltam az idevaló szemüveget, 
kristálytisztán láttam, és olvastam az írásomat.

Húsvétkor a hit szemüvegére van szükség. Jézus 
feltámadása olyan gondolatkört hordoz magában, 
mely rossz megközelítéssel - olvashatatlan. Hit 
nélkül csak sok mindent mondhatnék róla, (húsvéti 
népszokások stb.) de éppen a lényeget hagynám 
ki, aminek okán éppen a húsvét létezik. Mert a 
húsvét legharsogóbb híranyaga - de ezt már a hit 
testreszabott szemüvegén keresztül mondom: - hogy 
a keresztre feszített názáreti Jézus a szörnyű halálból 
egy DIADALMAS ÚJ VALÓSÁGBAN MEGJELENT, A 
LÉTEZÉSNEK  EGY ÚJ RENDJÉBEN, (létrendben), 
FELTÁMADT TESTBEN, ÖVÉI KÖRÉBEN, MINTEGY 40 
NAPON ÁT. Övéit, tanítványait aztán elküldte ezzel a 
híranyaggal. Ma ez úgy hangzik, mint egy mese: Szép, 
szép, csak éppen nem igaz. - A föld embere mondja 
ezt, mert a tapasztalan súlya ezt mondatja vele: 
Mert első látásra így tűnik: Élünk/meghalunk: Kész. 
S úgy gondolja, hogy most nagyon nagy bölcsességet 
mondott. Csakhogy ezt szemüveg nélkül mondta, 
a hit szemüvege nélkül. Ki is mondja: Ezt a Jézus-
dolgot én nem láttam, most sem látom, amit a hívők 
mondanak, tehát nincs! 
A látás az egy nézet, egy látásmód, egy világnézet. 
Én abban hiszek, amit látok. A többi: régi mítoszok, 
mondák, ókori hiedelmek, archív érdekességek: 
Semmi több. De ne gondoljuk, hogy a húsvét 
gondolatának ez a kategorikus elutasítása mai 
keletű. Maguk az apostolok is ezzel a flegma és 
gúnyos elutasítással találták magukat szembe: Tehát 
a hitetlenség épp olyan idős, mint a hit. Ez az örök 
ember - kezdettől fogva. Egyik szemüveg nélkül, 
másik a hit nagyító üvegével. Így is mondhatnám: 
Az egyik minden fantázia nélkül, a másiknak viszont 
van egy eszköztára, segédeszköze: A hit látásmódja. 
Mondhatnám: Benned és neked van fantáziád. Te a 
dolgok mögé tudsz látni. Te a sorok között is tudsz 

olvasni. A tudósnak, a mérnöknek szüksége van a 
fantáziára. A tervezéshez, a projekthez, motivált 
élethez, egy mélyreható látásmódhoz - kell fantázia!  
Ez nem hogy elrugaszkodna a valóságtól, inkább 
eljut annak mélyére. Nagyító üveg nélkül nem látja a 
közember - például a vírusokat. De attól még léteznek. 
Mert ha meghalnak tőle, akkor ez halálos realitás! 
Olyan halálos realitás, mint Jézus a kereszten. Nem 
voltam ott, nem láttam, de megtörtént. Megtörtént, 
mert tanuk vannak rá, akik meggyőző erővel 
beszélnek róla. 

Hallgassuk meg, ezt az erővel szóló beszédet: Péter 
apostol már az Úr színeváltozásáról, mint tanú: 
„Mert nem kitalált meséket követve ismertettük 
meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát 
és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi 
voltunk isteni fenségének.” (II.Péter1,16). - Azután 
azt mondta Tamásnak: »Tedd ide ujjadat és nézd a 
kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamba, és 
ne légy hitetlen, hanem hívő!« 
Itt a képzelődésből fel kell ébredni. Itt húsba markoló 
valósággal szembesülünk. Itt arról van szó, hogy Jézus 
feltámadt a halálból. Márpedig, ha Ő feltámadt, akkor 
mi is feltámadunk, mert ő az első a feltámadottak 
között, mi pedig jövünk utána. 

Én, Keczely Károly, kétújfalui plébános hiszek a 
feltámadt Jézus Krisztusban, s hiszem az emberiség 
feltámadását. Nem azért hiszek, mert plébános 
vagyok, hanem éppen azért vagyok plébános, mert 
hiszek s ezt a csodálatos látásmódot szorgalmazom. 

Ez a mikroszkóp, vagy távcső, vagy mondjuk: 
szemüveg, hogy ezzel a dolgok mögé tudjak nézni; 
egy hátteres gondolkodáshoz segít, s egy szinte 
prófétai vízióba, afféle magaslati pontra, kilátóba 
emel fel, látnoki távlatokra, ad kilátást, reménységre, 
kibontakozásra és egy értelmes, kiteljesedett, 
emberhez méltó komfort-érzethez. Csak így tudom 
kimondani teljes hitelességgel, hogy élni szép, és élni 
jó! S hogy minden nehézség eltörpül, ha a Földön 
csak turistának érzem magam, de egy kilátóból 
tekintek le rá. Ott a magasban eltörpül a piaci élet 
zaja és a sok rútság és fonákság, mert mély-értelmű 
gondolkodásmódot kaptam a hit által. 

Húsvéti gondolatok
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A tavalyi évben megkezdett közterületi fejlesztések 
az idei évben is folytatódnak. Elkészültek új utcanév 
tábláink, mely a helyi asztalos műhelyben dolgozók 
munkáját dicséri. Folytatni szeretnénk a fásítási és 
virágosítási programunkat. Az idei évre tervezett 
játszótereket is szépen rendezett park fogja körbevenni. 
Napelemes lámpákat helyeztünk a település olyan 
pontjaira, ahol a közvilágítás nem volt megoldott. 
Igyekszünk, hogy településünk minél szebb és élhetőbb 
legyen. Szívesen fogadjuk ötleteiket, észrevételeiket.

Szeitz-Horváth Renáta
elérhetőségek: 
Kétújfalu Község Önkormányzat Arany János. u. 11. 
tel.:+3673/542-016 ; +3670/451-5380 
email: ketujfalupolgarmester@gmail.com

Egy felsőbb, szerető hatalom vonzásában élek, aki 
mérhetetlenül jó. 
Ő, aki megszabadította fiát, s kiragadta a borzadályok 
iszonyatos tüzes kohójából, a kereszthalálból, 
s kimondhatatlan dicsőségre emelte, tudom, 
hogy minket, küszködő embereket is a dicsőség 
országába, a feltámadás és örök élet létrendjébe 
fog átemelni, s örökre elmenteni. Hiszem, hogy az 
életnek lesz jutalma, mert van jutalmazója. Hogy 
ha nem is tapasztalható a földön mindenestül az 
igazság, a szeretet és a béke, kell, hogy legyen, mert 

ez a követelmény minden sejtünkbe bele van írva. 
Hiszem, hogy az ember nem dicsőségre és nem 
megszégyenülésre (halálra, enyészetre) lett teremtve. 
Hiszem, hogy a jelen mulandóságunk létrendje 
és annak minden értéke, mint mentésre alkalmas 
dokumentum, el lesz valahol mentve ott, ahol majd 
a feltámadott Úr Jézus Krisztussal az örökkévalóság 
létrendjében találkozhatunk.

Keczely Károly, plébános

Településünk első bölcsődéje azon a telken épül meg, ahol 
a múlt században, az első vegyesboltot üzemeltette Füzesi 
Gyula. Az önkormányzat 2016-ban Klózer Gyula polgármester 
elhatározása és a képviselőtestület támogatása mellett 
ezt az ingatlant megvásárolta. A pályázati lehetőséget 
kihasználva közel 160 millió elnyert összeg segítette a 110 
nm alapterületű bölcsőde tervezését.  A tervek elkészítése 
helyi igények figyelembe vételével, szakértők bevonásával 
történt. Az elmúlt évektől kedvezőbb a mikrotérség 
munkahelykínálata. Bíztató a kormány családtámogató 
intézkedései. A demográfiai mutató növekedik. Ezen 
pozitív tényezők befolyásolták a döntést a 15 férőhelyes, 
legalább 4 fő számára munkahelyet biztosító intézmény 
létrehozását. Jelenleg az eredeti épület bontása zajlik. Az 
új alapok letétele a közbeszerzést követően realizálódik. A 
tervek szerint várhatóan 2022-ben nyílik meg a község és a 
körzet első bölcsődéje.  

Első bolt volt, első bölcsőde lesz

Közterületi fejlesztések
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ COVID-19 
ELLENI VAKCINÁKRÓL

              
A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a vírusok okozta 
fertőzések ellen védőoltásokkal lehet a leghatékonyabban 
védekezni. Ez igaz az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta 
fertőzésekre is. Csak a hatóságok által engedélyezett 
oltóanyagokat alkalmazzuk Magyarországon. Az 
olthatóságról, beleértve az alkalmazandó oltóanyagról, 
az oltóorvos dönt. 
A védőoltások nem okozhatnak COVID-19-betegséget. 
Az oltóanyagok aktív immunizálásra javallottak a SARS-
CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőzés megelőzésére, 
melyek 18 évesek és idősebb személyeknél alkalmazható. 
A védőoltás beadása oltási terv alapján történik majd a 
kijelölt oltópontokon. A koronavírus elleni védettség 
kialakulásához általában két oltásra van szükség. A 
védőoltásokat az oltóanyagtól függően 21 napos, vagy 
28 napos különbséggel szükséges beadni. Az oltottak 
védelme csak a vakcina második adagját követően alakul 
ki, várhatóan 1-2 héten belül. 
Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni, első és a 
második oltást ugyanazon oltóanyaggal kell elvégezni. 
Mint minden vakcinánál, előfordulhat, hogy az nem véd 
meg minden beoltott személyt. Az oltóorvos az oltást 
megelőzően kérdőív segítségével kikérdezi és fizikálisan 
megvizsgálja az oltandó személyt. Az oltás beadásáról, 
és az alkalmazandó oltóanyagról minden esetben az 

oltóorvos dönt. Jelenleg a várandós nőknek, illetve a 
gyermekeknek, az oltás nem javasolt. 
Felhívom a figyelmet, hogy a fogamzásképes nők második 
oltás után legalább 2 hónapig kerüljék a terhességet. 
Azon személyek, akiknek kórtörténetében bármely 
oltóanyaggal, vagy gyógyszerrel kapcsolatos azonnali 
anafilaxiás reakció szerepel, nem kaphatják meg a 
védőoltást. A vakcina második adagját nem szabad 
beadni azoknak sem, akik anafilaxiás reakciót mutattak 
az első oltás alkalmazása során. Bármelyik védőoltás 
után jelentkezhet oltási reakció. A lehetséges oltási 
reakciókra az oltóorvos fogja felhívni a figyelmet. Ezek 
azonban átmeneti reakciók, melyek szövődmények 
nélkül megszűnnek. A leggyakoribbak: fájdalom a beadás 
helyén, fejfájás, hidegrázás, fáradtság, izomfájdalom, láz, 
injekció beadási helyén jelentkező duzzanat. 
Nagyon ritkán előfordulhat: megnagyobbodott 
nyirokcsomók (hónalji nyirokcsomó duzzanata, 
érzékenysége), rossz közérzet, végtagfájdalom, 
álmatlanság, viszketés az injekció beadási helyén. 
A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalomcsillapító és 
/ vagy lázcsillapító gyógyszerekkel (pl. Paracetamolt 
tartalmazó termékekkel) tüneti kezelés alkalmazható. 
Az esetleges oltási reakciót a Nemzeti Népegészségügyi 
Központnak vagy az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézetnél lehet majd jelezni. 
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer_mellekhatas Az 
oltás ingyenes és önkéntes.

Magyarországon jelenleg 5+2 különböző cég COVID-19 elleni oltóanyaga rendelkezik valamilyen
(alkalmazási vagy ideiglenes) engedéllyel a felhasználásra.

készen fog állni arra, hogy megvédje a 
szervezetet vele szemben. A vakcinában 
lévő adenovírus nem képes szaporodni és 
nem okoz betegséget.


A Pfizer/Biontech által gyártott 
Comirnaty, Covid-19 elleni mRNS 
vakcina. 16 éves és idősebb személyeknél 
alkalmazható. A vakcina elősegíti, hogy 
az immunrendszer antitesteket és a 
vírus ellen ható vérsejteket termeljen. A 
Comirnaty nem a vírust tartalmazza.


Az amerikai gyártó Moderna, vakcinája 
hasonló elven működik, mint a Pfizer, ám 
tárolásában nem kell ultra alacsony -75 
fokos hideget biztosítani. 18 éves kortól 
adható. 


Az orosz Szputnyik V kombinált, 
vektor alapú vakcina. 18 évnél 
idősebb korosztálynál alkalmazható. A 
védettséghez 2 adag, I. és II. komponens 
szükséges.


A Sinopharm kínai vakcina egy 
koronavírusokból késztett vakcina. Az 
inaktivált vírusok  az immunrendszert a 
SARS-CoV-2 koronavírus elleni antitestek 
előállítására tanítja. 18 év felettiek 
számára használható.

+2
A  kanadai-kínai vakcina: Conivdencia.

Covishield oltóanyag licenc megállapodás 
keretében készült Indiában

A COVID-19 Vaccine AstraZeneca 18 
évesnél idősebb kortól adható. Egy másik 
vírust (adenovírus) tartalmaz, amelyet 
úgy módosítottak, hogy magába foglalja 
a SARS-CoV-2 tüskefehérje előállításához 
szükséges gént.  A  tüskefehérje a  SARS-
CoV-2 vírus felszínén található fehérje, 
amelyre a vírusnak a szervezet sejtjeibe  
való bejutáshoz van szüksége. 
A beadást követően a vakcina a SARS-
CoV-2 gént a szervezet sejtjeibe juttatja. 
A sejtek a tüskefehérje előállításához 
használják fel a gént. A beoltott 
személy immunrendszere ezt a fehérjét 
idegenként azonosítja, és antitesteket 
termel ellene, illetve aktiválja a T-sejteket 
(fehérvérsejtek), hogy támadják meg a 
fehérjét. Ha a beoltott személy később 
érintkezik a SARS-CoV-2 vírussal,  
immunrendszere felismeri azt, és 

Regisztráció oltásra: https://vakcinainfo.gov.hu
(forrás: https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok )

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIORVOSTÓL
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Fura farsang

A farsangot a gyerekek mindig nagy 
izgalommal várják. Bemutathatják 
ugyanis egy olyan oldalukat is, 
ami nagyon fontos az emberi 
kapcsolatok kialakításában, egymás 
megismerésében. Az, hogy például 
valaki nagyon szépen táncol, 
énekeseket utánoz, fantáziadús jelmezt 
tud készíteni, nagyon jó ötletei vannak 
a koreográfia összeállításakor, az igazán 
itt derül ki. Az alsósok egyéni, a felsősök 
már inkább csoportos produkcióval 
szoktak fellépni. A jelenetek előadása, 
a tánc, az ének gyakorlása során 
megszilárdulnak az osztály összetartó 
erői is. Sajnos az idén pont ezek a 
fontos elemek estek ki a felkészülés 
során. A járvány miatt mindenki a saját 
osztálytermében maradva szórakozott, 
vagy szórakoztatta társait. Egy új kihívást 
kellett tehát megoldani. De a mieink 
nem elveszett gyerekek! Láthattunk 
később a Facebookra feltöltött szép 
jelmezeket, az osztályképek között nem 

is keveset. Így a hangulatot is át tudták 
menteni.
 Köszönet érte!
Kedvünket nem hagyjuk veszteni 
alapon hoztak üdítőket, anya vagy 
a nagyi süteményét, de még „retro 
szendvicset” is. Nem tudod mi az? 
Anya, nagyi biztos tudják, de elárulom: 
vaj, kolbász, reszelt sajt és uborka. De 
nem ám akármilyen kenyér, hanem 
szeletelt „toast” kenyér. Kóstold meg, 
mert finom! 
A finom enni- és innivaló azonban 
nem elég, ha nincs jó csapat, akik 
hangulatot tudnak csinálni. Hát, ebben 
sem volt hiány, ötletes, szórakoztató, 
megnevettető feladatokat szép 
számmal hoztak az aktívabb gyermekek.
Minden farsang fénypontja a tombola. 
Ügyesen, ötletesen ezt is megoldottuk. 
Fruzsi néni szólította a nyerteseket 
a hangosbemondón keresztül. Ha 
valaki szerencsés volt, annak bizony 
le kellett szaladnia a nyereményéért 
a tanáriba. Ilyenkor olyan üdvrivalgás 
támadt az osztályban, hogy mindenki 

hallotta, melyik osztály nyert valamit. 
A főnyereményt, egy „Gazdálkodj 
okosan!” játékot a hetedikes lány 
kapta meg. A rendezvénynek nagyon 
jó visszhangja volt. Más keretek között, 
osztályszinten rendeztük meg, de 
ebből a hátrányból előnyt tudtunk 
kovácsolni. Köszönet érte a nevelőknek, 
de nagy-nagy ölelést érdemelnek azok 
a gyerekek is, akik aktívan részt vettek, 
feladatot találtak ki, és ezeket ügyesen 
le is vezényelték. 

 Karsáné Pagonyi Zsuzsanna                                                                                                         
Diákönkormányzat patronáló tanár

Új vezetője van a Szigetvári Tankerületi Központnak

A Szigetvári Tankerületi Központ szakmai 
igazgatóhelyettese, Keszeg Károly tájékoztatta a 
tankerület fenntartásában működő valamennyi 
intézmény intézményvezetőjét, tagintézmény-
vezetőjét, hogy 

Bognár László 2021. február 20-ai dátummal megkapta 
a tankerületi igazgatói kinevezését.

Kalapáti Attila Ádám az előző tankerületi igazgató 
nyugdíjba vonulása miatt került sor az új igazgató 
kinevezésére. Kalapáti Attila Ádám 2012 novemberétől 
látta el ezt a feladatot. Neve nem ismeretlen 
Kétújfalu és térsége előtt, hiszen 1974-1981-ig 
iskolánk tanára volt, majd szigetváron a Török Bálint  
Szakközépiskola és Szakiskola későbbi nevén a Zrínyi 
Miklós Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
tanáraként, tagozatvezetőjeként illetve közismereti-
nevelési igazgató helyetteseként dolgozott. Tankerületi 

igazgatóként mindig támogatta és segítette  iskolánkat. 
Jó munkakapcsolatot és kiváló kollegális viszonyt 
alakított ki a tantestület tagjai és a tankerület között. 
Szeretettel gondolunk rá.
Köszönjük támogató magatartását!
Jó egészséget, és békés nyugdíjas éveket kívánunk!
Bízunk benne, hogy a Szigetvári Tankerületi Központ 
jelenlegi vezetője is segítő és támogató figyelemmel 
fogja segíteni munkánkat. 
Sikeres együttműködést kívánunk!

Kovácsevicsné Tóth Marianna
igazgató

Konrád Ignác Általános Iskola
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Gyere te is katolikus 
hittanra!

Kedves Szülők és gyerekek!
Kajtár Bertold vagyok, a Kétújfalui Általános Iskola 
katolikus hittanára. Mivel elődöm (Rónai József) 
tavaly decemberében elhunyt, ezért néhány hónapig 
ebben a tanévben nem volt katolikus hitoktatás. Én 
februártól vagyok ebben az iskolában (is), ezért másfél 
hónapi hittan oktatás után elmondhatom, hogy már 
személyes ismeretségem van a hittanos gyerekekkel.
Miért válasszam a katolikus hittant?
Ha valaki nemcsak egy elméleti tudást szeretne 
gyermeke számára a Bibliáról, hanem azt szeretné, 
hogy a Jézus Krisztus alapította (legősibb és a világon 
legnagyobb)  keresztény közösségnek, a katolikus 
egyháznak legyen a tagja, valamint a gyermekének 
azt szeretné, hogy Isten Fiával, Jézus Krisztussal 
élő kapcsolata legyen az imádságon, éneklésen, 
Isten szavának olvasásán keresztül, akkor válassza a 
katolikus hittant (aki nincs megkeresztelve, annak is 
van lehetősége katolikus hittanra járatni a gyermekét).
A katolikus hittan tanmenete a 8 évfolyamra lebontja 
hitünk legfontosabb tanításait. Az 1.- 2. évfolyam arra 
ad lehetőséget, hogy a gyerekek megismerkedhetnek 
hitünk alapvető igazságaival (ki az Isten, mit 
köszönhetünk Neki, mit köszönhetünk a szüleinknek, 
a teremtésről, Jézusról, Máriáról és a szentjeinkről, 
imádságról, a főbb ünnepeinkről (karácsony, 
húsvét, pünkösd)). A 3. - 4. évfolyamon a gyerekek 
megismerkednek a 10 parancsolattal, a szentségekkel, 

a szentmisével és elkezdenek ismerkedni a zsidóság 
és Jézus életének a történeteivel is. Az 5. évfolyam 
a Biblia történeteit veszi át (ó és újszövetség) és a 
szentmisét, a 6. évfolyam a katolikus egyház 2000 
éves történetét veszi át az ősegyháztól napjainkig, 
valamint a szentségekről és szentelményekről tanít 
minket. A 7. - 8. osztály tananyaga nagyon sok erkölcsi 
kérdést boncolgat (pl.: kik vagyunk, miért vagyunk, ki 
az Isten, belső értékeink, Istenkapcsolatunk, életünk, 
céljaink, közösségeink, a 10 parancs egyenkénti 
alapos átbeszélése, Jézus szerepe, ünnepeink, liturgia, 
egyház, etikai kérdések stb.).
A gyerekekkel a tananyag elsajátításán kívül szeretnék 
személyesebb beszélgetéseket folytatni életük 
kérdéseiről, hittani, erkölcsi nehézségeikről, céljaikról, 
vágyaikról, Istenhez való közelebb kerülésükről, vagy 
bármiről, amire ők nyitottak, valamint interaktív 
órákat tartani (filmnézés, ppt előadások).
A tanórai hitoktatáson kívül a 3.- 4. évfolyamos 
gyerekeket szeretném plébániai hittan keretében 
felkészíteni elsőáldozásra, valamint a 7. - 8. évfolyamról 
jelentkező gyerekeket (szintén iskolán kívüli péntek 
délutáni plébániai hitoktatás keretében) a bérmálás 
szentségére felkészíteni. Célom, hogy a gyerekek ne 
csak tananyagot sajátítsanak el, hanem személyes 
kapcsolatuk és élő hitük legyen a Jó Istennel az 
imán, szentmisére járáson keresztül. A nagy katolikus 
ünnepeink alkalmával szeretném bevonni őket, a helyi 
plébánia életébe (ministrálás, pásztorjáték), valamint 
nyári hittanos tábort is szeretnék szervezni a nagyobb 
hittanosok számára.

Kajtár Bertold, katolikus hittanár

Kedves Szülők!

A rendszerváltás óta, azaz közel harminc éve tartok református 
hittant a Kétújfalui általános iskolában. Akik már kirepültek, azokból 
lettek mára az anyukák és apukák. Nyitottak vagyunk nem csak 

a református gyermekek fogadására, hanem minden érdeklődő felé!  Heti egy 
órában foglalkozom a gyerekekkel. A kicsik esetében ez max. csak 30-40 perc. 
A hittankönyv ingyenes, melyet én hozok minden órára, így az elsősöknek nincs 
gondjuk arra.
Célom: Jó hangulatban, játékosan, az igényes, színes tankönyv segítségével 
a gyermekekkel megismertetni teremtő, gondviselő és megváltó Istenünk 
munkáját életünkben és az alapvető keresztény értékeket.
Érdeklődni lehet: 20/539-68-18
Áldás, békesség!

Drávafok, 2021. 03. 18.                                                        
   Unger Károly

református lelkipásztor

Hittanoktatás a Konrád Ignác Általános Iskolában
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Kedves Szülők!

Ezúton szeretnénk értesíteni 
Önöket, hogy a Magyar Pünkösdi 

Egyház Ginter Zsolt és Ginter Zsoltné (Kati) 
szervezésében a következő tanévben is folytatja a 
Hit- és Erkölcstan óra keretében a hittanoktatást. 
Amennyiben szeretné, hogy az általunk tartott 
hit-és erkölcstan órára járjon gyermeke, akkor 
beiratkozáskor a  Magyar Pünkösdi Egyházat írja 
be a választott hit-és erkölcstan órai részvételhez.
Köszönöm bizalmukat!
A foglalkozások időtartama iskolákban heti 1x45 
perc. Fontosnak tartjuk a Biblia üzenetének 
közvetítését ovis kortól egészen a középiskoláig. 
Célunk, hogy a gyermekek felfedezzék a Bibliában 
rejlő értékeket, amelyek védelmet jelenthetnek 
számukra egész életükön át. Munkánkat felekezet-
semleges jelleggel végezzük, a hangsúlyt nem a 
keresztény egyházak különbözőségeire, hanem 
az egységes keresztény alapelvekre helyezzük. 
Foglalkozásainkra minden gyermeket szeretettel 
várunk, jelentkezésüknek nincs semmi vallási 
jellegű feltétele.

A bibliai történetek az alapműveltség részét 
képezik. Ezeket a kisebbeknek a gyerekek nyelvén, 
kreatívan, színes, játékos és zenés formában 
adjuk tovább. Felsős gyermekeknek interaktív 
foglalkozásokat tartunk; az élet kérdéseiről, 
kamaszkori nehézségekről, konfliktus kezelésekről, 
helyes életkép kialakításáról a Biblia fényében.
A gyermekek, és Önök is találkozhattak már 
velünk Szigetváron, és a környező településeken 
gyermekprogramok során. Láthattak minket 
bábelőadásokkal, illetve bohócokként, 
arcfestőként, stb. Ha sikerült felkeltenünk 
érdeklődését, Önt is szeretettel várjuk egy óránkra, 
hogy betekinthessen a foglalkozásba.
Amennyiben szeretné, hogy az általunk tartott 
hit-és erkölcstan órára járjon gyermeke, akkor 
beiratkozáskor a Magyar Pünkösdi Egyházat írja be 
a választott hit-és erkölcstan órai részvételhez.
Elérhetőségeink:  30/426-4942;    70/341-2383  
email: ginter.zsolt@gmail.com
Köszönjük bizalmukat!                
Üdvözlettel: Ginter Zsolt és Ginterné Kati
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Minden jó történet kezdődik valahol. Ez a történet 
egy családi ünnepségen kezdődött.
A család két ágának tagjai cseréltek eszmét közös 
témát keresve, hogy jobban megismerhessék 
egymást. Többek között a foglakozások, munkahelyek 
is szóba kerültek. Így derült ki, hogy két pedagógus 
is helyet kapott az asztalnál. Egyikük egy alapítványi 
iskolánál, másikuk vidéken dolgozik. 
Előkerültek a tanítással eltöltött évek alatt összegyűlt 
történetek. Hol az egyikük mesélt, hol a másikuk. A 
többiek közbe-közbe kérdezgettek. Az iskola és a saját 
munkájuk bemutatása után szóba kerültek a tanulók 
és családjaik életkörülményei is. Mint az ég és a föld, 
vagy legalábbis az a mintegy 250 kilométer, ami a két 
intézményt elválasztja egymástól…
Jó életkörülmények és mélyszegénység, csodálatos 
nyaralások és a közeli városra (Pécsre) való 
rácsodálkozás: „Én ilyen nagy házakat nem is láttam!”, 

márkás ruhák és télen hordott vászoncipő, játékok, 
könyvek garmadája otthon és karácsonyfa ajándék 
nélkül…
Ezekről nagyon nehéz beszélni, de még elhinni is, hogy 
léteznek ilyen családi helyzetek. Sokan élnek csonka 
családokban. Olyanok is vannak, akiket a szülei helyett 
a nagyszülő nevel. Sőt egy nevelőotthonban élő kisfiú 
is tanul nálunk.  Vannak olyan családok, akiknél nincs 
a házba bevezetve a víz, nincs fürdőszoba, a WC is 
csak kint az udvaron található. 
Ebbe a beszélgetésbe már azok a családtagok is 
bekapcsolódtak, akik elkísérték a vidéki tanárnőt 
a családlátogatások során. Ők is megosztották 
tapasztalataikat a hallgatósággal, megerősítve az 
elmondottakat.
A családi ünnepet követően mindenki visszatért az 
otthonába, a saját életéhez, DE a történet tovább 
folytatódott…

2019. őszén telefonhívás érkezett, melyben a budapesti 
Babérliget Általános Iskola ötödik osztályos tanulóinak 
osztályfőnöke, Göndör Krisztina, értesített bennünket, 
a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola kollektíváját, 
hogy elmesélte történetünket az osztályának. 
Ekkor, csoda történt. Az osztályfőnök, az ötödikes 
gyermekek és szüleik olyat tettek, amire ritkán 
adódik példa: ÖNZETLENÜL SEGÍTETTEK ismeretlen 
gyerekeknek, feltételek nélkül.
Amikor megkaptuk a sok csomagot el se mertük hinni, 
hogy valóban nekünk, a mi kis tanulóinknak szánták. 
A csomagokat rendezgetve éreztük a sok szeretetet, 
kedvességet, törődést. 
Ekkor a következőt találtuk ki:

  A ruhákból szabadon választhattak a gyerekek. Volt 
olyan kis tanuló, akit sikerült teljesen felruházni. 
Erre 5 testvére mellett a családjának önerőből nem 
lett volna lehetősége. 

  A rajzeszközöket a rajzot tanító tanárnénire bíztuk. 
Iskolánk tanulói közül többen csodaszépen rajzolnak, 
festenek. Rajzaikból 2019/2020-as tanévben naptárt 
is összeállítottunk. Az kapott rajzeszközökkel papírra 
vethették az általuk megálmodott képeket.

  A társasjátékokat a tanárnénik és bácsik gondjaira 
bíztuk. Errefelé kevesen társasoznak otthon. 
A napköziben, a szabadidőben viszont remek 
kikapcsolódást biztosít a gyerekeknek és így sokan 
tudnak együtt játszani.

  A budapesti gyerekek által felajánlott könyvek 
felkerültek a könyvtárba, így mindenki, aki szeret 
olvasni, lapozgathatja őket. Teljesen új vagy újszerű 

állapotú könyveket, játékokat küldtek nekünk a 
sajátjaikból a budapesti ötödikesek. Örömmel 
kölcsönzik ki könyvtárunkból a diákjaink ezeket, 
illetve szabadidejükben sokan játszanak puzzle-lel 
vagy társasjátékkal a könyvtárunkban.

  A szép játékokat, a szeretettel összeállított 
karácsonyi dobozt, a tanszereket nem tudtuk volna 
igazságosan elosztani. A közelgő farsangon (2020-
ban) viszont több tombolát is kiosztottunk, így sok 
kisgyerek kapott ezekből az ajándékokból is. 

Ebben a tanévben sikerült jól sáfárkodnunk a kapott 
adománnyal, hogy a budapesti ötödik osztályos 
gyerekek és szüleik ajándékai minél több kisgyerek 
számára hozzanak örömöt.
Az első résznek ugyan vége, de a történet folytatódik…

2019.

Két világ, két iskola, egy történet 
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2020. őszén újabb telefonhívás érkezett Kriszti nénitől, 
aki, osztályával egyetemben, ebben a tanévben sem 
feledkezett meg rólunk. Mintegy 300 000 Ft értékben 
érkezett felajánlás az immár 6. osztályos tanulóitól és az 
osztály szülői közösségétől. Ebből iskolánk 2 trambulint, 
egy csocsóasztalt, játékokat, kézműves foglalkozáshoz 
szükséges anyagokat kapott. A budapesti gyerekek is 
folytatták a gyűjtést: írószereket, könyveket, játékokat 
ajánlottak fel a vidéken élő társaiknak.

  Minden osztály új, minőségi focilabdát és 
társasjátékot kapott a karácsonyfa alá.

  A kisebb ajándékokat idén is farsangkor osztottuk 
ki. Mintegy 50 kisgyerek jutott a felajánlások révén 
értékes és az iskolai élethez hasznos tombola 
nyereményhez. 

  A kézműves anyagokat az idei tanévben is a rajzot 
oktató tanárnéni gondjaira bíztuk, amit igen jól 
tettünk. Ezt támasztja alá az is, hogy egy kisdiákunk 
a közeli kisvárosban található, szigetvári vár által 
meghirdetett „Egy nemzet a dalban” március 15-i 
rajzversenyén különdíjban részesült. Nagyon büszkék 
vagyunk rá és a felkészítő tanárára, Brigi nénire is. 
Rajzórákon, illetve kézműves foglalkozásokon több 
diákunk is használja az adomány ezen részét.

Szerettük volna az idei tanévben személyesen is 
megköszönni a budapesti Babérliget Általános Iskola 
6. osztályos tanulóinak és szüleiknek, valamint 
osztályfőnöküknek, Göndör Krisztina tanárnőnek ezeket 
az önzetlen felajánlásokat. Azt terveztük, hogy vendégül 
látjuk őket Kétújfaluban, bemutatjuk iskolánkat, az itt 
folyó munkát, diákjainkat. Sajnos a koronavírusjárvány 
keresztülhúzta ezt a törekvésünket, hiszen mind a két 
intézmény megküzdött, és sajnos mai napig küzd a 
járványból adódó problémákkal, a megbetegedésekkel, 
karanténokkal, túlterheltséggel, online oktatással. 

2020.

Az első telefonhívás után néhány nappal később, az 
egyik budapesti kisgyermek szülei is felajánlották 
segítségüket kis szépséghibás, de minőségi cipők és ruhák 
tekintetében.  Meglepődtünk, amikor több, hatalmas 
csomag érkezett. Mintegy 50 kisgyereknek jutott valódi, 
márkás lábbeli. Több olyan gyermek is jár intézményünkbe, 
aki a novemberi hidegben is vászoncipőben jön iskolába. 
Számunkra különösen nagy segítséget jelentett ez a 
felajánlás. Sikerült teljesen felöltöztetnünk a felajánlásnak 
köszönhetően több rászoruló diákunkat is. 

Kadlicskó Jázmin Virág

 Reméljük, hogy ennek a kapcsolatnak lesz 
folytatása, ami mindkét intézménynek hasznára válik. 
A budapesti gyerekek és szüleik megélhetik az önzetlen 
adakozás örömét, a mi tanulóink pedig boldogan 
használhatják a kapott ajándékokat. Terveink szerint, 
ahogy a járványhelyzet engedi, közös élményekkel 
hálálnánk meg a kapott adományokat. Szívesen látjuk 
majd a budapesti gyerekeket és pedagógusaikat 
iskolánkban, ahol közös sportprogramokon, kézműves 
foglalkozásokon, óralátogatásokon megismerhetnék 
iskolánk közösségét, diákjait, akik hálásan köszönik az 
eddigi segítségüket!
Jövőre jó lenne arról beszámolni, hogy a történet 
folytatódik…

Fekete Ildikó, a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola 
pedagógusa
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Kétújfalu Község Önkormányzat kézműves műhelye. 
Az alkotóház 2020. október 2-án nyílt meg. Névadóján 
a Hatalkotó ház nevet kapta. Funkcióját tekintve olyan 
közösségi tér, mely az alkotni vágyó emberek számára 
biztosít inspiráló környezetet. Olyan kiállító tér, ahol a 
hagyományos népi berendezés nem csak bemutatja és 
nem engedi feledni népi értékeinket, hanem szolgálja 
is a népi mesterségek megismerését, művelését, ahol 
folyamatos gyűjtőmunkával helytörténeti emlékeink 
láthatóvá válnak. Az alkotóház értékes tárgyainak 
mennyisége, a felajánlásoknak köszönhetően és 
a felújítási munkálatok folyamatos befejezésével 
bővül. A kiállító terek lassan megtelnek bútorokkal, a 
falakon a képek megjelentetik régi életünk egy-egy, 
már feledésbe merülő darabját. 
Az alkotó ház három klubot működtet.

  Hatjáték klub: gyerekek, fiatalok számára 
létrehozott program, mely heti rendszerességgel 
működik. Különféle játéklehetőség biztosítása, 
elsajátítása a cél a különböző korosztályok 

szórakoztatására, tehetséggondozására, 
fejlesztésére. Cél továbbá: csatlakozás nagyobb 
játékos közösségekhez.

  Nosztalgia klub: olyan életesemények 
felelevenítése, mely Kétújfalu elmúlt éveiben 
meghatározó jelentőségű volt. Legyen 
szó gasztronómiáról, kézművességről, 
hagyományápolásról, népi jeles napok 
programjairól, településünk elfeledett legendáiról, 
földrajzi, történelmi értékeinkről. 

  Gyapjas klub: a szövés- fonás, nemezelés, és 
egyéb szálas anyagokkal kapcsolatos kézműves 
tevékenységek klubja. Fő cél az alkotás öröme a 
hagyományok ápolása, őrzése. 

A klubok személyes látogatása átmenetileg szünetel. 
Az alkotóház online működik. Elérhető a facebook 
oldalon: Hatalkotó ház zárt csoportban, melyben már 
több, mint 120 tagunk van. 

Hatalkotó ház

A HATALKOTÓ HÁZ TÖRTÉNETE

Majd egy éve, Zsuzsanna napján…
Majd egy éve, Zsuzsanna napján hivatalos keretek 
közt, a Kétújfalu Község Önkormányzat ingatlana 
lett a Zrínyi utca 21. szám alatt lévő porta, a rajta 
álló lakóházzal, mellék épületekkel. Korábban ez a 
házszám 22. volt, s az 1970-es évek végén változott 
21-re. A telek, a ház, a Grósz család birtokában állt. 
Ebbe a házba született 1906-ban Lempel Julianna. 
Ő Grósz Ágnes és „BUMBERDOS” Lempel János 
gyermeke volt. Julianna feleségül ment az 1904-ben 
született Klumzer Fülöphöz. Gyermekük Klumzer 
Mária, Marika néni, aki haláláig, 2018. tavaszáig élt 
itt. A megüresedett házat a leszármazottak eladták 
2020. februárjában és így került a Kétújfalu Község 
Önkormányzat saját tulajdonába.
A ház arculata már nem a régi. Többször átépítették. 
Először az elhasználódott nyílászárókat cserélték ki 
az utcafronton az 1960-as évek elején és a 2 darab 
zsalus ablak helyébe egy háromszárnyas ablak került, 
mely ma is látható. Ez a falrész az 1990-es években 
további kőműves munkálatok által megerősítésre, 

stabilizálásra került. Az udvarról nyíló bejárat is az 
1960-as években lett fedett, zárt veranda. Az üveges 
ablak vasszerkezetét a Zrínyi utcában, a mai óvoda 
udvarán álló kovácsműhelyben készítették. A veranda 
felépítési munkálatait Hébestál Jakab kőműves 
végezte. 
A ház történetéről az információt  Litter Lászlóné, 
született Dóczi Mária adta közre. 
A fótókon a nagyszülők és dédszülők láthatók.
(Kétújfalu, 2021. 02. 08.)
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A KÉTÚJFALU SPORTEGYESÜLET HÍREI

Az U16 az U19 és a felnőtt csapat edzései megkezdődtek 
2021. január közepén, valamint a felnőtt csapat ebben 
a hónapban a múlt évben elmaradt bajnoki meccseket 
is lejátszotta. Az idei év bajnoki mérkőzései a felnőtt 
csapatnak február közepén, míg az U16 és U19 
csapatoknak március elején indult. A Bozsik program 
a járvány miatt határozatlan időre felfüggesztette a 
mérkőzéseket. Az egyesület sporttelepén, március 
elején földmunkák kezdődtek. A kijelölt területet 
felszántották, egyenletes, rögmentes felületet hoztak 
létre és az előkészített talajt sportolásra alkalmas 
fű vetőmaggal bevetik. Az új felület az egyesület 
edzőpályája lesz.              Boros István

Elindult a Gyapjas klub – online. 
Ha látogatod a klub foglalkozásait, kezdetben online, 
majd személyesen, a következő élményekben lesz 
részed. Megismerkedhetsz a nemezelés technikájával. 
Készítünk ékszert, nemeztáskát, apró tárolókat, akár 
sapkát vagy tutyit is. Mindenki képes megtanulni akár 
a nedves, akár a száraz tűnemezelést is. Megtanulunk 

A szövés – fonás két nélkülözhetetlen eszköze volt 
régen. A tiló vagy tiloló más néven kendertörő. A 
kender és a len hosszú szárait ezzel 
az eszközzel végigtörték, lehántva 
róla a külső pozdorja réteget. A tiloló 
karját függőleges irányban, le-föl kell 
mozgatni, működése hasonló mint 
egy emelőé. Ez az elvékonyodó kar egy 
vályúba csapódik bele, mely között 
folyamatos csúsztatással végigtörjük 
a kender szárát. Ennek a karnak éle 
nincs. Ezt követően leválik a szárról a 
kemény külső burok és marad a belső sok szálból álló 
bél. Ekkor használjuk a gerebent, ami mint egy fésű 
vékony, egyenletes szálakra fésül vízszintes mozgatás 

következtében. A gereben egy kb. méteres deszka 
közepére elhelyezett fém abronccsal körbe ölelt 

korong, melyben sűrűn vasszegek 
állnak felfelé. 
Az alkotóházban van egy tiloló, melyet 
Ulrich Schultz disznóól padlásáról 
guberáltunk. Alapos megtisztítás 
után egy funkciójában tökéletesen 
működő, csodálatos eszköz került a 
birtokunkba. 
A gerebent Szeitz Kálmánné ajánlotta 
fel. Éveken keresztül megvigyázta, 

nagyon jó állapotban lévő eszköz, melyben a rég 
fésült szálak maradványai megtalálhatók. 

Nagy Edina

szőni, fonni, csomózni. Készítünk ajándékokat a jeles 
napjainkhoz kapcsolódóan. Megismerjük a különböző 
alapanyagokat, azok tulajdonságát, felhasználási 
területeit, beszerzési lehetőségeket. S ami az alkotás 
öröme mellett a legfontosabb - közösség leszünk, 
ahová az alkotni vágyó emberek szívesen jönnek. 
Mindenkit szeretettel várok! Alkossunk együtt!

Kijelölt helyszín

Tiloló és gereben

Gyapjas Klub Start

Értéktár
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 12-én települési értéktárat hozott létre. A Kétújfalu 
Települési Értéktár Kétújfalu településen fellelhető értékek gyűjteményének adatait kezeli. A testületi határozat 3 tagú 
bizottság működését fogadta el.
A bizottság hivatalos megnevezése: Kétújfalu Települési Értéktár Bizottság, Székhelye: 7975 Kétújfalu, Arany J. utca 11.
A bizottság feladat-és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, a magyar 
nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 
324/2020.(VII.1) Korm. rendelet határozza meg.  Az értéktárba bárki kezdeményezheti az értékek felvételét a javaslattételi 
formanyomtatványon, melyet a Kétújfalu Értéktár Bizottságnak kell benyújtani elektronikus vagy postai úton. Javaslattétel 
formanyomtatvány az önkormányzat honlapján letölthető. http://www.ketujfalu.hu/ertektar
Cím: Polgármesteri Hivatal Kétújfalu, Települési Értéktár, 7975 Kétújfalu, Arany J. u. 11.
E-mail: ketujfalupolgarmester@gmail.com



SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN-INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, 
de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, 
egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes 
jogsegélyszolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu [1]
_Minden információt bizalmasan kezelünk!_

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu [2]
_Minden információt bizalmasan kezelünk!_

A hulladékudvar továbbra is fogadja a hulladékot. 
nyitvatartás: http://www.ketujfalu.hu/hulladekudvar

NINCS MEGÁLLÁS!

A menza a bezártságban is működik!
A menza az idei évben is csak úgy mint tavaly a pandémia okozta nehézségek 
ellenére működik. A szakácsok, konyhai dolgozók, az alapanyag beszerzéséről 
és a menü összeállításáról gondoskodó élelmezés vezető nap mint nap teszi 
a dolgát, hogy étel kerüljön az éthordókba. Az általános iskolás gyermekek 
naponta az online oktatás alatt is kétfogásos meleg ételt kapnak. A nyolc 
község önkormányzata a szállítást mikro buszok segítségével végzi. Naponta 
225 éthordó illetve műanyag doboz telik meg tápláló változatos ebéddel. 

Köszönet jár az ételt készítők az ételt kihordók munkájáért.
Köszönet az önkormányzatoknak, hogy odafigyeléssel, összefogással 
gondoskodnak a gyermekek étkezéséről.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK FELHÍVÁSA

A koronavírus járvány harmadik hulláma – a vírusmutációk miatt – az eddigieknél nagyobb
veszélyt jelent az emberek egészségére.

A települési önkormányzat a lehetőségeihez mérten segítse elő a védőoltást igénylő, de a védőoltásra regisztrálni nem tudó 
lakosok regisztrációját az alábbi módokon:

  „Regisztráció koronavírus elleni védőoltásra” nyomtatvány kitöltésének ésa Vakcinainfó Magyar Államkincstár 1848 
Budapest címre történő megküldésének segítésével.

  Az önkormányzat munkatársai nyújtsanak segítséget az érintett e-mail címmel és digitális ismeretekkel nem rendelkező 
személyek részére valamely magyar levelezési tárhelyszolgáltatónál e-mail cím létrehozásában és ezt követően a 

       https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra honlapon a regisztrálásban.

A segítség igénybevehető: Elemy Sándor Művelődési Ház 7975. Kétújfalu, Zrínyi utca 30. 
Madács Anasztázia Csütörtök-Péntek 9:00-11:00.-ig tel.: 06-73/342-044

Polgármesteri Hivatal 7975. Kétújfalu, Arany János utca 11. 
Balog Sándor Csütörtök-Péntek 08:00-11:00.-ig


