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A háziorvos tájékoztatója
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen elérhető szűrőbuszai érkeznek Zádorba.
Időpont: 2021. július 26. 10:00-tól.
Helyszín: Zádor, Kultúrház és a Kultúrház melletti bekötőút
A szűrőbuszokon általános állapotfelmérés keretében többek között testtömeg-analízist,
vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést, valamint EKG- és nőgyógyászati vizsgálatokat,
kardiológiai vizsgálatokat is végeznek. Törődjön egészségével! Látogasson el a rendezvényre!

Hónapról hónapra
2021. január 12. A focibajnokság elmaradt mérkőzéseinek pótlása megkezdődik.
2021. január 12. Szociális célú tűzifa támogatás eljutattása a családokhoz.
2021. január 21. Véradás Kétújfaluban.
2021. február 15. Települési értéktár megalakulása.
2021. február 25. Családsegítők éves szakmai tanácskozása.
2021. márcus 7. Nők köszöntése - Roma Nemzetiségi Önkormányzat programja.
2021. március 8. Tantermen kívüli, digitális munkarend kezdete az általános iskolában.
2021. március 16. Megkezdődik a leendő bölcsőde építési területnek előkészítése. Bontásra kerül a volt Füzesi ház.
2021. március 19. Kétújfalu Önkormányzat élelmiszercsomag támogatása kerül kiosztásra a község lakói számára.
2021. április 14. Sajtótájékoztató a Konrád Ignác Általános Iskolában. Résztvevők: Nagy Csaba országgyűlési képviselő,
Klózer Gyula, Kétújfalu polgármestere és Bognár László a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója. Téma: közel 345
millió forint pályázati pénzből újul meg az általános iskola épülete és tornaterme.
2021. április 19. Az általános iskola alsó tagozatán a digitális oktatást jelenléti oktatás váltja fel.
2021. április 26. Levendula töveket ajánl fel a háztartásoknak Kétújfalu Önkormányzata.
2021. április 30. A legények májusfát állítanak a Hatalkotó ház udvarán.
2021. május 5. A Hatalkotó ház rajzpályázatot hirdet „Tavasztündér„ címmel.
2021. május 10. Az általános iskola felső tagozatán a digitális oktatást jelenléti oktatás váltja fel.
2021. május 26. A Konrád Ignác Közalapítványnak megújul a kuratóriumi tagsága.
2021. május 29. Gyermeknap a Hatalkotó ház udvarán. Légvár, vattacukor, kézműves sátor, társasjáték pavilon,
tavasztündér és pantomimesek találkozása a gyerekekkel. A tavasztündér rajzpályázat eredményhirdetése.

2021. június 8. A Konrád Ignác Általános Iskola tanulói év végi kiránduláson vesznek részt.
2021. június 11. Ballagás a Napraforgó Óvodában.
2021. június 19. Évzáró és ballagás az általános iskolában.
2021. június 20. Élőzene világnapja- A szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar koncertje Kétújfaluban. A zenekar
negyedórás koncertet ad a Zrínyi utcában a katolikus templon előtti téren.
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Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

Gyereknap az oviban
Nagyon
vártuk
mindannyian,
felnőttek és gyermekek egyaránt, az
oviban ezt a napot, hogy önfeledten
szórakozhassunk és játszhassunk
együtt, hiszen az elmúlt időszak
eseményei az óvodai életet is
megviselték. A Manócska Alapítvány
jóvoltából egy vidám játszóparkot
alakítottunk ki a gyermekek nagy

örömére. Volt ugráló vár csúszdával,
óriás darts, célba rúgó és célba dobó
játék, akadálypálya, lufi hajtogatás,
miközben vidám zenére bármikor
táncra lehetett perdülni. Kemencében
sült rétessel és hot-doggal leptük meg
a gyerekeket ebédre. Igazán jól sikerült
a délelőtt, a gyerekek nagyon élvezték
a játékokat, ételeket, jókedvvel és
kacagással telt a nap.

Búcsú az óvodától
Minden évben eljön az a nap, mikor
keserédes mosolyok és könnyek között
elköszönünk nagycsoportosainktól.
Június 11-én ismét útjára engedtünk
21 gyermeket a Katica csoportból,
akikkel kedves kis műsor keretében
ünnepeltük meg, hogy iskolába
lépnek. A szülők és a gyermekek szép
ajándékokkal, virágokkal köszönték
meg az óvónéniknek, dadus néniknek
az elmúlt évek munkáját, a sok

szeretetet és törődést, amellyel
segítették a gyerekek óvodai életét,
fejlődését és felkészülését az iskolára.
A búcsúzók pedig tarisznyát kaptak
tele apró ajándékokkal, emlékkel,
abban bízva, hogy sosem felejtik el
az oviban töltött éveket és mindig
szívesen gondolnak majd vissza erre
az időszakra. Bizton állíthatom, hogy
mi sosem felejtjük el őket. Ezúton is sok
sikert, eredményes és élményekben
gazdag iskolás éveket kívánunk nekik!

Szépül az óvoda udvara
A Magyar Falu program – Óvodaudvar
fejlesztése pályázat keretében a
Kétújfalui Önkormányzat jóvoltából
udvarunkban új játékok, eszközök
kerülnek telepítésre, mely a következő
hónapokban kerül kivitelezésre. A
hintaállványok, hinták és homokozók
teljes cseréjére kerül sor, új
mozgásfejlesztő játék lesz telepítve,
illetve egy kisebb raktárépületet
építenek majd, hogy biztonságosan
tárolhassuk a játékokat. Köszönjük
a lehetőséget, hogy fejlődhetünk
a gyermekek érdekében! Én még
megköszönném a konyhai dolgozók
munkáját ismét a zárvatartás és a nyári
gyerekétkeztetés idejére.
Gerleczné Gelencsér Éva
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Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola
Május hónapban tartottuk meg a
Gyereknapot. Mint minden évben most
is izgatottan vártuk ezt az eseményt!
A hagyományokkal ellentétben nem
az iskolában hanem a sportpályán
bonyolítottuk le a programokat, mert
építkezés folyik az iskola területén.
Tolnai Ernő bácsi biztosította a
játékokat . Nagyon érdekes dolgokat
hozott: különleges kerékpárokat,
célbadobós feladatokat, szánkózást,
különféle népi játékokat. Kettő
trambulint is felállítottunk amelyek
mindig
nagyon
népszerűek.

Megtartottuk a táncversenyt is ahol szórakoztak. A nap folyamán még
sok tanulónk a meleg ellenére ropta zenét is hallgathattunk a szigetvári
a táncot. Bence bácsi a műfűves zeneiskola által aki, egy kis bemutatót
tartottak nekünk.
Szeretnénk
köszönetet mondani az SZM szülőknek
a segítségért. Külön köszönet Várad
és Kétújfalu polgármesterének akik
az üdítőket illetve a minőségi jutalom
pályán vezette a hagyományos focit, csokikat biztosította gyerekeink
ami minden évben kihagyhatatlan. számára. Nagyon szép és tartalmas
Évek óta szervezünk a gyerekeknek napot töltöttünk együtt!
kincskeresést. Különböző helyekre
dugtunk el ajándékot és aki megtalálta
Karsáné Pagonyi Zsuzsanna
megtarthatta. A gyerekek nagyon jól
ÉV VÉGI KIRÁNDULÁS

Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola
tanulói június 8-án osztálykirándulásra
indultak különböző helyszínekre. Az
első és második osztály a közelben lévő,
népszerű történelmi látványosságot, a
szigetvári Zrínyi várat tűzte ki úticéljául.
Az idei tanévben a kétújfalu iskola
4. és 5. osztály tanulói Álmosvölgybe kirándultak. A gyerekek
megismerkedhettek
elődeink
életkörülményeivel, harcmodorával,
mindennapjaikkal.
Élményeket
szereztek azáltal, hogy lovagoltak,
kétpúpú tevén ültek, körülnéztek
egy jurtában, ahol az ősmagyarok
hétköznapjainak ruházatát, néhány
eszközét láthatták. Kipróbálhattak
régi harci eszközöket, mint az íj, és
a dárda. Végül egy akadálypályát
teljesítve kiszabadították az elrabolt
várkisasszonyokat a várból, mely méltó
befejezése volt ennek az izgalmas
napnak.
Balog Brigitta

Az időjárás kegyes volt, mert igazi
kiránduló idő volt, így az összes tervezett
program megvalósításra került. Reggel
9 óra tájban érkeztünk a várhoz,
majd a belépőjegyek megváltása
után, két csoportban kezdetét vette

a tárlat vezetés. A gyerekek és mi
pedagógusok megismerkedhettünk
a kiállítóteremben megtekinthető
érdekesebbnél
érdekesebb
fegyverekkel, katonai viseletekkel.
Pfeiffer Bence
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Kirándulás Ópusztaszerre
A tavalyi évben a Covid járvány
miatt
sajnos
elmaradtak
az
osztálykirándulások.
Nálunk
hagyomány, hogy minden évben
kirándulunk valahova. Idén izgatottan
vártuk a híreket, hogy mehetünk-e
valamerre? Mehettünk. Az alsósok
kiválaszthatták a kirándulás helyét és
az osztályfőnökök szervezésével el is
indultak. Iskolánkból három osztálynak
volt lehetősége, hogy elmehessen
Ópusztaszerre ahol megtekinthettük
a Nemzeti Történelmi Emlékparkot.
Ezt a lehetőséget szeretnénk
megköszönni a kétújfalui CKÖ-nek

akik anyagilag támogatták ezt az
utat és lehetőséget. Reggel 7 órakor
indult a busz velünk a nagy kalandra.
Közel öt órás út után megérkeztünk.
Dicséret a gyerekeknek akikkel csak
egyszer kellett megállni a hosszú úton
és nagyon fegyelmezettek voltak.
Miután beértünk a park területére
egy óra szabadidőt kaptak a tanulók
akik 3-4 fős csoportokban verődve
szabadon megnézhették a látnivalókat
( vízi malom, tanyasi házak csoportját
amit régen szernek hívtak, jurták
gőzmozdony, kézműves édességek
boltja, régi iskola stb.). Délután részt
vettünk egy lovas bemutatón ahol

nagyon jól szórakoztunk. Ezután
következet a csoda a Feszty körkép.
A Feszty-körkép (tulajdonképpeni
címén: A magyarok bejövetele) Feszty
Árpád festőművész körpanorámája a
honfoglalásról. Ezt a csodát minden
magyar embernek látni kellene aki
megteheti!
Ezután élményekkel tele indultunk
hazafelé. Mindenki nagyon jól érezte
magát és mi nevelők is nagyon örültünk
annak, hogy megmutathattuk mindezt
diákjainknak!

Gondolatok a nyugdíjas búcsúztatóról… néhány évig még a diákok számára
könyvtárhasználati órák megtartása
2021. június 15-én, kedden a Kétújfalui is volt a feladata. Volt olyan időszak
Elemy Sándor Művelődési Házban is, amikor a könyvtár vezetése mellett
került sor két nyugdíjba vonuló a helyi óvódában is dolgozott. Az
kollegánk ünnepélyes búcsúztatására, iskola épületének bővülésével portai,
amin a két búcsúzó munkatársunkon illetve adminisztrátori teendőket is
kívül iskolánk dolgozói és Klózer ellátott, majd munkásságának utolsó
Gyula polgármester úr vett részt. hét évében iskolatitkárként volt
Kovácsevicsné
Tóth
Marianna alkalmazásban.
igazgatónő búcsúzó szavai után Karsa Tibor, mindenki Tibi bácsija
településünk polgármestere, - inkább családjával
1983-ban
került
személyes emlékeit, tapasztalatait településünkre.
Orosz-testnevelő
megosztva - köszönte meg a tanárként a környező falvakhoz képest
munkájukat. Az alkalmat az iskola nagy vonzerőt jelentett számára
tanulói (Koltai Jázmin 8. o., Klózer Sára az éppen akkor épülő tornaterem.
7. o., Laczkó Edit 6. o. és Koltai Janka Érdekességként
megemlékezett
2. o.) tették még ünnepélyesebbé, róla a búcsúztatón, hogy pont akkor
akik pedagógus napi verssel, énekkel, megy nyugdíjba, amikor felújítják a
fuvolán előadott népdalcsokorral és tornatermet… Az 1990-es évek elején
Bódi Irén soraival búcsúztak iskolánk végezte el a Pécsi Tudományegyetemen
volt dolgozóitól:
a némettanári szakot, így a kötelező
Monsziderné Gelencsér Marika a orosz nyelvoktatás megszűnésével
mindenki által nagyon szeretett, németet kezdett tanítani.
mindig nagyon kedves, segítőkész Tanári tevékenysége mellett még
Marika néni 1984-től 37 évig dolgozott büszke arra, hogy az iskola általa
iskolánkban. Kezdetben - amíg az vezetett foci nagycsapata több járási
iskolai és a községi könyvtár egyben bajnokságot nyert, voltak megyei
működött-, azt vezette könyvtárosként, bajnokok a kisiskolák versenyében. A
majd a két könyvtár különválásával „Bozsik” programban pedig többször
az iskolai könyvtár vezetése, illetve szerepeltek országos döntőn.

Jelentős mérföldkő volt az iskola és
a falu életének kiszélesedésében,
hogy 1998-tól beindította a KétújfaluEggersdorf testvériskolai programot.
2010-től 4 évig volt községünk
társadalmi
megbízatású
polgármestere. Ő indította el a komplex
orvosi rendelő-védőnői szolgálat
intézmény felújítási programot, amit
- elmondása szerint -, már az utódja
valósított meg.
A két nyugdíjba vonuló kolléga az
Önkormányzatok jóvoltából rendhagyó
– de reméljük hagyománnyá váló, pénzjutalomban is részesültek.
Köszönjük áldozatos szolgálatukat,
munkájukat, Isten áldása kísérje
nyugdíjas éveiket! Legyen részük soksok örömben, szeretetben családjuk
körében!
Klem Gabriella

Karsáné Pagonyi Zsuzsanna
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Hatalkotó ház
Folytatódik a Hatalkotó ház bemutató
tereinek kialakítása. Idén tavasszal
az utcai kerítés szépült meg. A több
méter hosszú vaskerítés, kis-és
nagykapu erősen elhasználódott
az évek során. Felújítása nagyrészt
újrahasznosított alapanyagból készült.
A lécek bontásból származnak. Így
megújult a kiskapu a nagykapu és
két kerítéselem. A kapuk nélküli
kerítésrész elemeit mentesítettük
a rárakódott rozsdától és barna
festékréteget kapott. A kerítés tövébe
pedig borostyántövek kerültek, mely az
évek során hosszú indáival egységes
zöld felületet alkot majd. Elkészült az

alkotóház hirdetőtáblája is, szolgálva
ezzel a szélesebb körű és változatos
csatornákon való információközlést.
A nyitvatartáson és az elérhetőségek
feltüntetésén túl mindig kifüggesztésre
kerül az aktuális program, felhívás,
tájékoztatás. A Hatalkotó ház logója,
mely egy tulipános virágmotívum,
közepében a hat névadót szimbolizáló
számmal, 60 cm átmérőjű fa korong
formátumban rögzítésre került az
alkotóház homlokzatán. Az udvar
bemutató terei is kialakításra
kerülnek. Elkészült a fűszeres és
gyógynövényes kert, mely udvarunk
dísze. Az idelátogatóknak információt

ad a növények elnevezéséről a
névtáblácskák
elhelyezésével,
valamint
gyógynövényeink
szárítva gyógytea elkészítéséhez
alapanyagot adnak betegségeink
enyhítésére. Folyamatosan készül a
hagyományos játékok bemutatását
célzó játékelemek elhelyezése. Az
alkotóház gyűjteménye folyamatosan
bővül. Köszönjük a felajánlóknak
hasznos adományaikat. Gazdagítják
gyűjteményünket. Az egyre bővülő
felajánlók névsora megjelenítésre
került a ház belső falfelületén, jelezve
köszönetnyilvánításunkat az önzetlen
gyűjtőmunkáért. Köszönjük!

Az asztalos műhely munkáját dicsérve

raklapokból készült mosogatónk, az
udvari sakk asztal padokkal. Faragtak
új lábat szekrénynek, széknek,
asztalnak. Felújították a padláson
elhagyatottan, megkopottan heverő
szép fakeretes tükröket, az ablak
spalettákból készítettek polcot, az
erősen elhasználódott és leselejtezett
beltéri ajtóból előszobafalat fogassal,
kalaptartóval.

A falakra a díszítő tárgyak felhelyezése
is az ő feladatuk volt és bízom benne a
jövőben is megcsinálják.
Képkereteket, több karnist, polcot
rögzítettek már. Az udvari tárgyak, a
kerítés, a hirdetőtábla mind-mind az ő
munkájuk. Köszönjük a mestereknek,
általuk is szépül a ház.

Az alkotóház már eddig is több használati
tárgy, bútor felújítását, megalkotását
köszönheti az asztalos műhelyben
dolgozó ügyes kezű mestereknek.
Gyakran bontott anyagból vagy már
szemétre dobott faanyagból alkottak
nagyszerű, használható bútorokat.
Ilyen a bontott deszkákból pallókból,

NYITVATARTÁS
HÉTFŐ - SZOMBAT: 10:00-12:00
KLUB NYITVATARTÁS:
KEDD:		
17:00-19:00
PÉNTEK:
17:00-19:00
SZOMBAT: 10:00-12:00

NOSZTALGIA KLUB
TÁRSASJÁTÉK KLUB
GYAPJAS KLUB

7

Bővül a Hatalkotó ház
gyűjteménye
Az
alkotóház
helytörténeti
-,
népművészeti -, mezőgazdasági -,
iskola történeti gyűjteménye a tavalyi
megnyitás óta folyamatosan bővül. A
helyi lakók és a vidéki, kiállító tereinket
gazdagító lelkes felajánlók számos
tárgyat, eszközt, könyvet adtak át
számunkra. A gyűjtés folyamatos,
szívesen fogadjuk a múlt egy darabját,
melyet még érdemes megmenteni
és a következő nemzedék számára
bemutatni.

Felajánlók névsora:
SCHULZ ULRICH		
GÉCZI MÓNIKA			
LITTER LÁSZLÓ
SZIGETI VENDEL
SZEITZ KÁLMÁNNÉ
BRIGOVÁCZ PÉTER
GERLECZNÉ GELENCSÉR ÉVA
DOMBAINÉ LEMPEL KATALIN
FEKETE ILDIKÓ ÉS SZÜLEI
LIPCSEI ZSOLT
ORBÁN ISTVÁN
LENGYEL JÓZSEF
SOMOGYI JÁNOSNÉ
REINIS JENNY
FARKAS ATTILÁNÉ KÖLTŐ EDIT
MUSTOS MARGIT
MATÁNCSI JÁNOS
KLÓZER GYULA
RÓNAINÉ PÖTTENDI ÉVA
BOÓS GYULÁNÉ NAGY EDINA
BOGNÁR ZSOLT
TÓBER GYULA

Felajánlást a következő módon fogadunk el:
 A felajánló az adott tárgy, eszköz stb. tulajdonjogáról lemond és Kétújfalu Község tulajdonába adja, melyet az
önkormányzat a Hatalkotó házban kiállít,
 a felajánló a tulajdonjogról nem mond le, a tárgyat, eszközt stb. az állandó kiállítás idejére adja át a Hatalkotó háznak,
 a felajánló a tulajdonjogáról nem mond le, a tárgyat, eszközt stb. az ideiglenes kiállítás idejére adja át a Hatalkotó
háznak.
A felajánló nyilatkozatot tesz a felajánlás módjáról. A felajánlásról fotó készül és leltári nyilvántartásba kerül.

ISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
Korosztály: 6-10 éves gyermekek
Helyszín: Hatalkotó ház, Kétújfalu, Zrínyi utca 21.
Időpont: 2021. augusztus 14-31-ig, nyitvatartási időben.
Fejlesztési terület: alapkészségek fejlesztése 		
számolás, olvasás
logikai gondolkodás fejlesztése
kommunikációs gyakorlatok német
		
nyelven

KÉTÚJFALU SPORTEGYESÜLET - NYÁRI TÁBOR
I. TURNUS U17- U13 korosztály : 2021. július 05-09.
II.TURNUS U16 - U19 korosztály: 2021. július 12- 16.
Helyszín: Sellye
A tábor TAO támogatás segítségével valósul meg.

IFJÚSÁGI TÁBOR A REMÉNYSÉG HÁZÁBAN
Időpont: 2021. július 12-16.
Helyszín: Kétújfalu, Reménység Háza
Táborvezető: Unger Károly Tiszteletes Úr
Jelentkezés: Kerék Julianna, Jutka néninél lehet
elérhetőség: +36/70/250-9255 és messenger

CSIMOTA 2021 – NYÁRI TÁBOR
Helyszín: Hatalkotó ház, 7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 21.
Turnusok: 1. turnus: 2021. augusztus 2-6.
2. turnus: 2021. augusztus 9-13.
A tábort vezeti: Boós Gyuláné Nagy Edina
Részletek Kétújfalu Önkormányzat honlapján:
http://www.ketujfalu.hu/hirek, szórólapokon, Hatalkotó
hirdetőtábláján, Hatalkotó ház facebook csoportjában.

ház

