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Kétújfalui
HÍRMONDÓ

A helyi önkormányzat lapja

   Az elmúlt években települé-
sünk arculata folyamatosan 
változik. Fejlesztési törekvé-
seinket a COVID-19 világjár-
vány és a háború hatása sem 
tudta negatív irányba befolyá-
solni, lelkesedésünket, tett-
rekészségünket megtörni. 
A Kétújfalui hírmondó ko-
rábbi lapszámaiban olvas-
hattak a faluban és a falu 
környezetében megújult közu-
takról, felújított iskoláról, tor-
nateremről. Értesülhettek az 
új berendezési tárgyakról és 
diagnosztizáló, életet mentő 
eszközökről, melyek az orvosi 
rendelőbe kerültek. Bővült a 
sportcentrum pályakapacitá-
sa és öntözőberendezés tartja 
folyamatosan frissen a gyepet, 
hatalmas lámpatestek biztosít-
ják a fényt az esti edzésekhez. 
Megújult a Petőfi utcában a 
játszótér és új játékelemek 
kerültek az óvoda udvarába. 
2020. október 2-án megnyílt 
a Hatalkotó ház, mellyel kez-
detét vette népi hagyománya-
ink még fellelhető emlékei-
nek felkutatása, begyűjtése. 
Az önkormányzat aszta-
los műhelyéből igénye-
sen kialakított fa utcatáb-
lák kerültek kihelyezésre. 

Fokozott erőfeszítéseket te-
szünk a lakosság védelmének 
érdekében szociális területen 
is.Több, mint 20 millió forintot 
biztosítottunk tartós élelmi-
szerre, emelt összegű beiskolá-
zási támogatásra, diákmunká-
ra. Ösztönözzük gyermekeink 
eredményesebb tanulását, hi-
szen jutalmazzuk átlagjavító 
bizonyítványi eredményeiket. 
Támogatjuk a lakosságot tűzi-
fával, a gyermeket vállaló páro-
kat anyagi segítségnyújtással.
A munkahelyek védelmére – 
közfoglalkoztatás, rehabilitáci-
ós program, Kft alapítás – nagy 
figyelem és több tíz millió forint 
forrás állt rendelkezésünkre. 

Kedves Olvasó!
A Kétújfalui hírmondó legfris-
sebb lapszámát tartja a kezé-
ben, melyben szeretném tá-
jékoztatni Önt a tervezett és 
folyamatban levő településfej-
lesztési eredményeinkről.  Meg-
újuló, megépülő játszóterekről, 
gyalog- vagy kerékpárútról, 
biztonságnövelő leállósáv ki-
alakításáról, munkahelyte-
remtő programokról. Szenny-
vízelvezető csatornarendszer 
tervezése, előkészítő folya-
matainak ütemezése zajlik.  

A mikrotérségi szintű tele-
püléstervezést közös gondol-
kodás előzte meg. A létrejött 
stratégia a mikrotérségben élő 
társadalmi és szakmai képvi-
seletek közös feladatvállalása 
a népesség igényeihez, szük-
ségleteihez igazítva valósul 
meg. A közös cselekvés pe-
dig egy elhivatott, céltudatos, 
nagy teherbírású csapat ki-
tartó munkájának eredménye.

Polgármesterként köszönöm 
a projektek különböző fázisá-
ban résztvevő kollégák hoz-
záértő, áldozatos munkáját.

Klózer Gyula, 
polgármester

  Tisztelt Olvasó!

teljes, ahol a játékban részt-
vevők együtt készültek a ka-
rácsonyra. Az idei évben 
továbbra is várjuk a javaslato-
kat értékeink gyűjteményébe.

KTÉB 

Kétújfalui Települési Értéktár 
Bizottság hírei

A 2021. évben a bizottság 
több beérkezett javaslatot 
fogadott el és helyezte eze-
ket az értéktárba. Kétújfalu 

honlapján tájékoztatás olvas-
ható erről. A bizottság népsze-
rű adventi ablaknyitogató játé-
kot szervezett. Az ünnepvárás 
a református templomban az 
istentisztelet alkalmával lett
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Épül a bölcsőde
Kétújfalu Község Önkormány-
zat közel 167 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós 
támogatást nyert TOP-1.4.1-19 
azonosítószámú, a „Bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővíté-
se” tárgyú pályázati kiíráson a 
Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretén belül.
A beruházás célja az önkor-
mányzati tulajdonban lévő, 
7975 Kétújfalu, Kossuth La-
jos u. 2. 184. hrsz. alatti tel-

ken új építésű, „A” fokozatú, 1 
nevelési egységes, 1 csoportos 
kialakítású bölcsőde épületé-
nek létrehozása. A szolgáltatás 
megvalósításához új eszközök 
is beszerzésre kerülnek a pro-
jekt keretén belül. 
Az előírásoknak megfelelően a 
bölcsődéhez kapcsolódóan
parkolók kerülnek kialakí-
tásra, az akadálymentesítés 
biztosítottá válik. A fejlesztés 
kapcsán korszerű, modern, a 
bölcsődei nevelést hatékonyan 
segítő, 

fenntarthatósági és esély-
egyenlőségi szempontból is 
korszerű bölcsőde kialakításá-
ra kerül sor. A bölcsőde teljes 
bekerülési költsége közel 240 
millió forint. A pályázati össze-
get az önkormányzat 40 millió 
forint önerővel, illetve állami 
támogatás segítségével egészí-
ti ki. A kezdetben 15 főt befo-
gadó intézmény a későbbiek-
ben igény szerint bővíthető.  A 
kisgyermekek befogadása és a 
bölcsődei nevelő munka kezde-
te várhatóan a 2023/24. tanév.

bölcsőde látványterv - utcafront bölcsőde látványterv - udvar bölcsőde - építkezés kezdete 2022. tavasz

Megújuló és felépülő 
játszóterek

Településünkön a múlt eszten-
dőben vette kezdetét a játszó-
terek felújítása és bővítése. A 
Petőfi utcában már több, mint 
fél éve használhatják a gyer-
mekek a játszótéri játékokat. 
A futballpálya mellett bontás-
ra került az erősen elhaszná-
lódott fa alapanyagú játszótéri 
elemek. Helyette új épül a Rá-
kóczi utcában, a sportkomple-
xum szomszédságában az ön 

kormányzat tulajdonában lévő 
telken 200 nm2 alapterületen. 
Első harmadában egy több 
elemből álló komplex játszóvár 
lesz. Ezt követi egy sövényla-
birintus és végül egy KRESZ 
park ad hasznos kikapcsoló
dást a látogatóknak. A be-
ruházás 100%-ban önerős, 
közel 20 millió forint beke-
rülési költséggel. A mun-
kálatok a 2022. év első
negyedévében elkezdődtek, a 
játszóvár a 2022/23. iskolai 
tanévkezdésre várhatóan el-
készül, a területre tervezett 

többi elem pedig folyamato-
san épül meg az év során. 
A munkálatokat helyi vál-
lalkozók, az önkormány-
zat által létrehozott kft, va-
lamint az önkormányzati 
foglalkoztatottak végzik. 
Új játszótér épül a horgász-
tó előterében. A tervek sze-
rint egy szabadidő központ 
része lesz. Tartalma lesz egy 
mászóvár, fészekhinta, kötél-
piramis és a pihenés szolgá-
latában egy filagória. A sza-
badidőközpont meghatározó, 
központi eleme természetesen 
a horgásztó. A központ terve-
zett elemei a játszótéren kívül, 
egy fedett, oldalán nyitott, fá-
ból készült közösségi tér, mely 
tartalmaz kemencét, grillsü-
tőt, bográcsos főzőfelületet. 
Kialakításra kerül tűzrakó, 
szalonnasütő hely is. A vizesb-
lokk a higiéniai feltételeket 
biztosítja majd. A kivitelezés 
első fázisa zajlik most. Felújí-
tásra kerül a parkoló rész is.
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„Kommunális 
eszközök beszerzése 

a rendezett 
településért!” 

- címmel a Magyar Falu Prog-
ram keretében 6 millió forintot 
meghaladó támogatást nyert a 
település kommunális eszkö-
zök beszerzésére. A település 
belterületi közterületei, parkjai 
zöldövezeti gondozásra szorul-
nak, a településkép fejlesztést 
igényel. Az önkormányzat je-
lenleg rendelkezik kistraktor-
ral, aminek segítségével több 
feladatot is el tud látni. Ezt a 
gépet folyamatosan használ-
va a karbantartási munkála-
tokhoz bővíti eszközparkját 
és 1 db IGJ seprű + víztartály 
+ szivattyút, 1 db Husqvar-
na R214TC Ridert, 1 db BTL 
2000 hótolót, 4 db Husqvarna 
LC151 fűnyírót kíván besze-
rezni. A seprőgép a mezőgaz-
dasági gépek nagy forgalmából 
adódó, általuk az utakra hor-
dott szennyeződések eltávolítá-
sa miatt szükséges. A projekt 
keretében komplex fejlesztés 
valósul meg. A beszerzésre ke-
rülő eszközök hozzájárulnak a 
közterületek megfelelő karban-
tartásához, a parkok, járdák, 
járda melletti zöldterületek, 
emlékhelyek fenntartásához, 
gondozásához, az igényes la-
kókörnyezet kialakításához.

Szabadtéri 
rendezvények 
szolgálatában

Eredményes TOP+ pályá-
zat segítségével, 80 millió fo-
rint elnyerése által valósul 
meg a 400nm2 alapterüle-
tű szabadtéri rendezvény tér.  
A ponyvafedésű sátor ideigle-
nes, szezonális ill. állandó jel-
legű felállítással raktározási, 
tárolási feladatok ellátására, 
ill. rendezvények fedett terének 
biztosítására lesz alkalmas. 
A beruházás a sportpá-
lya mögötti önkormányza-
ti területen valósul meg. 
A helyszín kiválasztásá-
nak kritériuma a komp-
lex rendezvények megvaló-
sításának lehetősége volt. 
A projekt első üteme a 2022. év-
ben a közbeszerzés folyamata.

Parkolás a 
biztonságos közlekedés 

érdekében

Hosszú évek óta veszélyes és 
gyakran baleset forrása a tele-
pülés Arany János - és József 
Attila utca kereszteződésének 
nagy ívű, nehezen belátható 
kanyarulata. A kereszteződés-
ben lakóházak, üzletek, köze-
lében buszmegállók szakítják 
meg a folyamatos közlekedés 
rendjét.  Az üzletek szolgálta-
tását igénybe vevő lakosok, a 
tömegközlekedés használatá-
ra igyekvő utasok, gyalogosok 
és egyéb közlekedők fokozott 
figyelmet igényelnek. Ezt a ne-
hezen belátható útszakaszt 
és a kényelmesebb közleke-
dést segíti elő a közút terüle-
tén 7 db párhuzamos parkoló 
kialakítása. Jelenleg az érin-
tett terület zöldterület, vízel-
vezető földárokkal, járdával. 
A tervezett parkolók elősegítik 
a bolthoz érkezők biztonsá-
gos parkolását. Az építés célja 
egy kulturált, és biztonságos 
megállás biztosítása a szolgál-
tató épület megközelítésére. A 
beruházás önerőből, közel 9 
millió forintból valósul meg. A 
2022. évben a tervek készen 
állnak, kezdődhet a kivitelezés.

Külterületi közutak 
fejlesztése

A Vidékfejlesztési Program ke-
retén belül a VP6-7.2.1.1-21 
kódszámú felhívás alapján, 
Kétújfalu Község Önkormány-
zat támogatást nyert. A dön-
tés alapján több, mint 126 
millió forint összegű vissza

nem térítendő támogatásra jo-
gosult a település. A 063 hrsz. 
számú földút, mely a Petőfi utca 
és Rákóczi utca csomópótjától 
indul és tart a Zrínyi utcával 
párhuzamosan a hulladék ud-
varig - szilárd burkolatot kap. 
Sárrázó kerül kialakításra, 
padkarendezés és árokrende-
zés valósul meg. A kivitelezési 
munkálatok során a pénzesz-
köz utólag folyamatos lehívást 
követően kerül kifizetésre.

A megelőlegezett, közel 70 millió 
forint összeget az önkormány-
zat saját forrásból biztosítja.  
A Projekt fizikai befejezésének 
tervezett ideje: 2023. év vége.
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Megújul a ravatalozó
Az önkormányzat több, mint 
30 millió forint  összegből kí-
vánja felújítani a község rava-
talozóját. A lábazati burkolatot 
javítani kell, a belső helyisége-
ket festeni. A vizesblokkban is 
szükségessé vált a felújítás. A 
harangláb tartó- és tetőszerke-
zete elkorrodálódott, ezt javíta-
ni kell és felületkezelést végez-
ni. Az épület falvonalát követő 
vízelvezető felület kialakítása 
indokolt a falak felvizesedé-
sének elkerülése érdekében.

Gyalogút,kerékpárút épül

Összekötő út terve az aztalon! 
A Rákóczi utca és a benzinkút 
közötti útszakaszon, ha meg-
épül az út, a biztonságos gyalo-
gos és kerékpáros közlekedést 
szolgálja majd. A tervezési fo-
lyamat már befejeződött. A kö-
zel 30 millió forintból megépülő 
útszakasz 100%-ban önkor-
mányzati önerős beruházás.A 
beruházás engedélyezésének 
a folyamata elindult. Az enge-
délyeket követően dönt a kép-
viselő testület a kivitelezésről.  

Óvodai fejlesztések
A Magyar Falu Program és 
TOP forrás keretében közel 
150 millió forint pályázati ösz-
szegből valósul meg az óvoda 
teljes épületének energetikai 
fejlesztése és a férőhelybővítés. 
Az energetikai felújítás kiterjed 
a megújuló energiaforrás alkal-
mazására, az épület szigetelé-
sére és a nyílászárók cseréjére. 

75 éve, 
1947-ben alakult meg a Kétúj-
falui Sportegyesület. 
No nem hívták mindig így, hisz 
az egyesület nevét befolyásolta 
a fenntartó. Így 1972-ben a fő 
támogató hatására 
Kétújfalui Vörös Csillag MG 
TSZ Sportegyesület néven sze-
repelt a bajnokságban egészen 
1994-ig, amikor a TSZ meg-
szüntette a finanszírozást. Két-
újfalu Önkormányzat vállalta 
fel a csapat további megsegíté-
sét és a név Kétújfalui Sporte-
gyesület lett, melyet a mai na-
pig visel. A sportkomplexum, 
ahol az edzések a meccsek 
zajlanak a ’70-es évek köze-
pén kezdett épülni és sok tár-
sadalmi munka hozzáadásával 
1978-ban az új futballpálya 
átadásra került. Azóta számos 
változáson, fejlődésen ment át 
a terület. Megnövekedett a pá-
lyák száma, lelátó, vizesblokk, 
öltöző, öntözőrendszer, világí-
tás várja sportolni vágyókat. 
Az egyesület elnöke Boros Ist-
ván, alelnökök Klózer Gyula és 
Varga Zoltán, aki az egyesület 
szíve-lelke. 

A csapat jelenleg a Megye 
I. csoportban játszik, bizto-
sítva ezáltal az utánpótlást, 
hisz több korosztály edzhet 
és indulhat a bajnoki meg-
mérettetésen. Az egyesület a 
75. születésnap alkalmából 
ünnepel. Számos program vár-
ja a sportpályára látogatókat.
Részletes tájékoztatatás ké-
sőbb.

A sportegyesület nyári táborai:
idén is két turnusban táboroz-
nak az utánpótlás focisták. A 
helyszín nem változott: Sellye 
biztosítja a pályát a tábori kö-
rülményekhez a strand pedig 
a szórakozást, kikapcsolódást. 
A turnusok időpontja: 
2022. július 4 – 8. 
2022. július 11-15.

látványtervek: temető bejárat és udvar

„Magyar Falu Program Falusi Civil 
Alap keretében civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek 

támogatása”
FCA-KP-1-2021/3-001169

2 000 000 Ft
ZÁDORI ”ARANYSAKÁL”

Vadásztársaság

PIROS és KÉK
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Tényleg vége lesz?

Kedves Olvasó!

Lehet, hogy kicsit értelmet-
lennek tartod ezt a címet. A 
következő pár sorban sze-
retném ezt a kérdést érthe-
tővé tenni, igaz és remény-
teljes tartalommal feltölteni.
A II. Világháború után olyan 
politikai rendszer vette át a ha-
talmat Magyarországon, amely 
eltökélte szívében, hogy az 
egyháznak vége lesz. Egymás 
után, egyik napról a másikra 
mozdították el azokat a pesti 
lelkészeket, akikhez százával 
mentek az emberek Igét hall-
gatni. Úgy gondolták, ha ki-
emelik az „áldott” lelkészeket 
a gyülekezetek éléről, akkor 
a pásztor nélkül maradt nyáj 
tönkre megy, a bárányok elszé-
lednek. Nem éltem még abban 
a korban, de a régiek elmondá-
sát hallva, tényleg kőkemény, 
sőt félelmetes időszak volt ez 
az egyház életében. Úgy né-
zett ki, hogy tényleg vége lesz 
a hitéletnek, megszűnnek a 
gyülekezetek, az emberek szí-
véből kihal a keresztény hit.
Aztán jöttek a 48-49-es évek, az 
úgynevezett ébredési időszak. 
Fiatalok ezrével keresték Isten 
bűnbocsájtó szeretetét, átölelő 
kegyelmét. Megindult egy rob-
banásszerű lelki fejlődés az 
országban. A templomok meg-
teltek lelkileg éhes emberekkel, 
akik válogatás nélkül hallgatták 
és „ették” Isten evangéliumát. 

Tényleg vége lett az egyháznak? 
Nem! 

Miért? Mert az akkori ateista 
vezetők egy „dologgal” nem szá-
moltak, az Isten Szent Lelkével!

A gyülekezeteket nem embe-
ri akarat, emberi elhatározás, 

vagy emberi cselekedetek 
hozták létre, hanem Isten 
Szent Lelkének teremtő ereje. 
Jézus mondja: 
„Nálam nélkül semmit 
sem tudtok cselekedni…”

41 évvel ezelőtt, amikor felvet-
tek a teológiára, a tanév kezdő 
csendesnapon egy szociológus 
előadását kellett végig hallgat-
nunk. Az illető elmondta, hogy 
az általuk készített statisztikai 
adatok alapján ki meri jelente-
ni nekünk, hogy a gyülekeze-
tek olyan módon gyengülnek, 
hogy húsz év múlva vége lesz 
az egyháznak. Ez 1981 őszén 
hangzott el a budapesti teo-
lógián. Ki tudta, ki gondolta 
volna akkor, hogy 8 évvel ké-
sőbb milyen változás követ-
kezik be Magyarországon? 
Tényleg vége lesz? 
Igen, de nem az egyhá-
zi életnek, hanem az akko-
ri politikai ideológiának és 40 
évig uralkodó rendszernek. 
32 évvel ezelőtt érkeztem ebbe 
a társegyházközségbe. Akkor 
még minden település önellá-
tó volt. Működtek a TSZ-ek, a 
vasúthálózat, mindenki ren-
delkezett háztájival, állatte-
nyésztéssel. A nagy református 
generáció még erőt sugárzott. 
A templomok ugyan nem vol-
tak tele, de a környező telepü-
lések templomaiban mindenütt 
voltak rendszeresen alkalmak. 
Azóta eltelt 30-32 év. 
Az akkori tősgyökeres  refor-
mátus családokat eltemet-
tem. Az az önfenntartó rend-
szer, amelyik évtizedeken, 
évszázadokon át,  generáci-
óról generációra képes volt 
biztosítani a reformátusság 
megmaradását, megszűnt. 
Az öregek elmentek a minden 
élők útján, az utódok pedig 
- tisztelet a kivételnek -, el-
költöztek, a jobb megélhetés, 

a könnyebb családalapítás 
céljából. Akkor úgy nézett ki, 
tényleg elfogyunk és vége lesz 
az egyháznak. Mondta is ne-
kem az egyik gondnok úr:
„Tisztelendő Úr! Ha mi már 
nem leszünk, akkor végleg 
be lehet zárni a templomot!”
Tényleg vége lesz? 
Emberileg szólva úgy nézett ki, 
hogy igen. De kinek a kezében 
van az egyház? Az ember, a lel-
kész, a presbitérium kezében? 
Nem, hanem Isten 
Szent Lelkének kezében!
Ki gondolta volna, hogy a volt 
református elemi iskolát fel le-
het még poraiból támasztani? 
Senki! De Isten csodálatos 
Szent Lelke gondolta! 
Immáron két és fél éve működik. 
Nem véletlenül kapta a nevét: 
„Reménység Háza”. Az indulás 
óta megannyi alkalmat, prog-
ramot, hittantábort, főzőcskét, 
stb. sikerült tartanunk kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. 
Tényleg vége lesz? Tényleg vége 
lesz az egyháznak? Nem, mert 
Isten Szent Lelke lehel új és új 
életet mind belénk, mind az 
egyházba! Akár csak 10 évvel 
ezelőtt gondolta volna közü-
lünk valaki azt, hogy 2021 Ka-
rácsonyán több mint hatvanan 
ünnepeljük Jézus Urunk szü-
letésnapját, lelkes fiatalok mű-
sorával? Senki, és mégis igaz, 
mégis valóság lett! Ki által? Isten 
Szent Lelke által, Aki indított 
szíveket, újított lelkeket a gyü-
lekezet építésére, szervezésére!
Tényleg vége lesz? Bizton lát-
juk, ezért mondjuk és valljuk, 
hogy nem, mert Isten Szent 
Lelkének célja van velünk! 
Kedves Olvasó!
Remélem ezekkel a gondo-
latokkal sikerült számod-
ra is igaz és reményteljes 
tartalommal feltölteni a cí-
met: „Tényleg vége lesz?”

Unger Károly lp.
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Farsang
Februárban az ovis gyerekek is 
beöltöztek jelmezekbe, maska-
rákba és űzték a telet mulatság-
gal, tánccal, vidám játékokkal. 
A farsangi bált mindig megelőzi 
a közös készülődés, hangolódás 
és a hagyományok, szokások 
megismertetése, felelevenítése.

Március 15.
Az óvodában minden évben 
megemlékezünk a szabadság-
harc hőseiről a kisgyermekek 
szintjén. Ilyenkor megismer-
kednek a huszárok ruháza-
tával, a nemzeti ünnep szim-
bólumaival, a kokárdával, 
magyar zászlóval, népvise-
lettel. Szívesen öltik maguk-
ra az ünnep alkalmával a 
gyerekek az ünneplő ruhát, 
és az általuk készített kokár-
dát, huszárcsákót, pántlikát.

NAPRAFORGÓ  ÓVODA

Húsvétváró, húsvét

Két év után újra lehetőségünk 
volt a szülőket meghívni hús-
vét alkalmából közös ünnep-
várásra. Kézműves tevékeny-
séget kínáltunk a gyerekek és 
szüleik számára. A délelőtt so-
rán készült díszeket haza is vi-
hették a gyerekek, hogy ottho-
nukat díszítsék alkotásaikkal.
A húsvéti ünnep hagyománya-
ival ismerkednek a gyerekek 
ebben az időszakban és nagy 
várakozás előzi meg a húsvé-
ti nyúl érkezését. Szerencsére 
idén is ellátogatott az oviba, így 
nem hiába készültek a fészkek, 
apró ajándékokkal is kedves-
kedett a gyerekeknek a nyuszi.

Májusfa állítás a Hatalkotó 
házban

A nagycsoportos gyerekek meg-
hívást kaptak a második osztá-
lyos tanulókkal együtt az Alko-
tóházba, hogy közösen éljük át 
a májusfa állítás hagyományát. 
A fiúk felállították az ud-
varon a lányok által felsza-
lagozott májusfát, melyet 
utána körbe is táncoltunk 
a gyerekek nagy örömére. 
Igazán élvezték a progra-
mot, ezúton is köszönjük 
a meghívást és az élményt!
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NAPRAFORGÓ ÓVODA

Anyák napja

Az év egyik legszebb ünnepnap-
ja alkalmából a nagycsoportos 
gyerekekkel izgatottan készül-
tünk, hogy megköszönthessük 
az édesanyákat. A gyerekek 
egy kis műsorral köszöntötték, 
általuk készített süteménnyel 
kínálták őket, majd közösen 
készítettek ajándékot és emlék-
fotók is születtek az eseményen.

Könyvtárlátogatás

Május 18-án a nagycsopor-
tosok látogatást tettek az is-
kola könyvtárába, ahol Judit 
néni játékos könyvtárisme-
retekkel és könyvnézegetés-
sel egybekötött foglalkozást 
tartott számukra, az óvó né-
nik pedig a közlekedés témá-
jában készültek filmvetítéssel 
és feladatokkal. A gyerekek 
nagyon élvezték a programot.

Udvari játékok

A Manócska Alapítvány jó-
tékonysági bált rendezett 
április 9-én, melynek be-
vételéből új csúszdát vá-
sárolt az óvoda udvarára. 
Ezúton is köszönjük minden 

támogatónak!
A fenntartó önkormányzatok 
és a Panrusgáz Gázkereske-
delmi Zrt. jóvoltából egy közel 
egymillió forint értékű má-
szóka rendszer is telepítés-
re került az óvoda udvarán. 
A gyerekek nagyon örömmel 
vették birtokba az új játékokat.

Ebben az évben két gyerek-
napot is tartottunk az oviban. 
Május 25-én meghívtuk a le-
endő kis óvodásainkat szü-
leikkel együtt, mely napon a 
Manócska Alapítvány támoga-
tásával légvárakkal, finomsá-
gokkal, lufi hajtogatással, arc-
festéssel vártuk a gyerekeket. 
Május 26-án pedig ovis gyer-
mekeink szüleit vártuk szere-
tettel közös játékra, szórako-
zásra gyermeknap alkalmából.

Gerleczné Gelencsér Éva
óvodavezetó

Gyereknap
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80 év
1942-t írtunk a naptárban, 
mely esztendő változást ho-
zott a falu életében. Kétújfalu 
felíródott a történelem idővo-
nalára, hiszen ebben az évben 
lett hivatalosan elfogadott te-
lepülésünk új neve. Persze a 
névadás folyamata nem volt 
egyszerű és zökkenőmentes. 
A területen már időszámítás 
előtt is éltek emberek a fel-
jegyzések alapján. Gazdagabb 
és hiteles adat azonban Ma-
gyarújfaluról az 1500-as évek-
ből, míg Németújfaluról az 
1700-as évekből maradt ránk. 
Hogy is van ez?

A település két korábbi falu 
egyesülésével jött létre 1940-
ben s két évre volt szükség 
ahhoz, hogy mindenki szá-
mára elfogadható nevet is 
adjanak az egyesülésnek. 
Ez történt meg 1942-ben, pon-
tosan 80 éve. A névadó intéz-
kedések az év májusától gyor-
sultak fel és ezt őszre a helyi 
képviselet is elfogadta. Az át-
meneti időszakban Nagyújfalu 
volt a település neve, de több 
létezett belőle ekkor hazánk-
ban és nem volt szerencsés ezt 
a nevet véglegesíteni. Kétújfa-
lu ugyan nem egy kreatív vagy 
éppen egy tradicionális név, 
de mindenképp találó a szem-
pontból, hogy hűen tükrözi a 
település létrejöttét, kialakulá-
sát, lakóinak összetételét. A né-
pesség azóta már megváltozott.

A Németújfalut lakó betele-
pített svábok kihaltak, a le-
származottak csak kis szám-
ban maradtak a településen. 
De így van ez Magyarújfalu terü-
letén is. A régóta itt élő, zömmel 
református magyarság néhány 
házban lelhető fel. Az utódok 
mindkét részről a jobb megél-
hetés reményében elköltöztek. 

A névadás 80. évfordulóját a 
település 

2022. október 1-2-án 
ünnepli. 

A Mihály-napi sokadalom-
ra keresztelt kétnapos prog-
ram nem csak az évforduló 
miatt, hanem hagyományte-
remtő indíttatásból szervező-
dik. A rendezvényről később 
adunk részletes tájékoztatást. 
Mindenkit szeretettel várunk.
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Munkába álltak a szövőkeretek

A Konrád Ignác Általános Isko-
la és a Hatalkotó ház egyessé-
get kötött az iskola tulajdonát 
képező szövőkeretek használa-
tára. Az alkotóházban felállított 
és felvetett kereteken a szö-
vés alapjait lehet elsajátítani.

Születésnap

Konrád Ignác születésnapját 
minden évben január 31-én 
ünnepeljük. Ez alkalomból az 
alkotóház a Konrád Ignác Köz-
alapítvánnyal közös szerve-
zésben festőműhelyt nyitott. A 
téma az év madara volt, mely 
idén a zöld küllő. Az elkészült 
alkotások másolatai jelenleg 
is az alkotóház falait díszítik.

Kötősuli

4 alkalomból álló minikurzus 
indult. Az alap kötésminták el-
sajátításán túl, bonyolultabb 
kötéselemek is bemutatásra 
kerültek. A résztvevők sikere-
ket értek el. Motivációt kaptak 
nagyobb ruhadarabok megter-
vezéséhez és elkészítéséhez.

A Hatalkotó ház és a 
Reménység Háza közös progra-

mok
A református egyház és a Ha-
talkotó ház közös szervezé-
se által a gyermekek farsangi 
hangulatban kézműveskedhet-
tek - girland, lampion készült. 
A presbiterek finom fánkot sü-
töttek a gyermekek örömére. 
Márciusban a nemze-
ti ünnepre készültünk. 
Karkötőt csomóztunk.

Pályázati lehetőséget is kap-
tunk a Kétújfalu és Térsé-
géért Egyesülettől, akik fel-
ajánlották, hogy egyesületi 
pályázatukba társulhatunk 
igényeinkkel, melyet örömmel 
fogadtunk és számos játékot 
megneveztünk, mely bekerült 
a pályázati anyagba. A sikeres 
elbírálásban bízunk, mely ál-
tal gyarapodik játékparkunk.
K ö s z ö n j ü k

A Társasjáték klub játékparkja 
folyamatosan bővül. 

Ez köszönhető a lakossági fel-
ajánlásoknak, hisz nem csak a 
megunt, elfeledett játékok ke-
rülnek a felajánlók által hoz-
zánk, hanem a már kinőtt, 
ám kedves eszközök is új ott-
honra találnak. A lakossági 
felajánláson túl a fenntartó 
önkormányzat is nagy hang-
súlyt fektet a képességfejlesz-
tésre, tehetséggondozásra, 
hátránykompenzálásra. Ezt 
a munkát új fejlesztő játékok 
vásárlásával segíti. A játéko-
kon túl a klub életét oktatók, 
tanárok is gazdagítják. Sőt!

  9
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Csupa öröm, csupa vidámság 
húsvétváró családi délutánun-

kon!
Köszönjük kedves szülők, 
hogy elhoztátok gyermekeite-
ket az alkotóházba és velünk 
együtt készültetek az ünnepre. 
Nektek, értetek, ér-
tünk szerveztük ezt a na-
pot. Igazán jól sikerült. 
Köszönjük településünk pol-
gármesterének és a képvise-
lő testületnek a támogatást. 
Köszönjük a szekciók vezető-
inek és segítőiknek a lelkes 
munkát - tojás festés, nemeze-
lés, kukac lufi hajtogatás, lég-
vár, kosárkötés, lovagoltatás, 
íjászat, póni lovakkal kocsikáz-
tatás- ,a színfalak mögött dolgo-
zóknak a zenei hangosítást, az 
étel-ital szolgáltatást. Köszön-
jük a felajánlásokat: Bognárné 
Zsuzsinak a nyuszit, a nyuszi 
simogatóba, a Bakos házaspár-
nak a nyuszi és tojás csokikat.

Kiállítás nyílt a Hatalkotó ház-
ban a nemezelő szakkör mun-

káiból. 

2021. év novemberében az al-
kotóház pályázatot nyújtott 
be a Nemzeti Művelődési In-
tézet által kiírt aSzakkör fog-
lalkozásai közül a nemezelés-
re. A pályázatot az alkotóház 
elnyerte. 5 fő jelentkezhetett 
a 20 alkalomból álló fél éves 
szakköri tevékenységre. A fog-
lalkozások heti rendszeresség-
gel zajlottak, alkalmanként 2-3 
órában. A kitartó munkának 
gyönyörű kiállítás lett az ered-
ménye. Országosan a kétújfa-
lui szakköri termékek fényké-
peivel dicsekedtek a szervezők. 
A szakkör tagjai: Géczi Móni-
ka, Gerleczné Gelencsér Éva, 
Rónainé Pöttendi Éva, Tör-
zsökné Kaszab Mónika, Klem 
Gabriella. A szakkört Boós 
Gyuláné Nagy Edina vezette.

A kiállítás ideiglenesen volt 
nyitva. A szakkör nem fejez-
te be tevékenységét. A Hatal-
kotó házban működő Gyap-
jas klub része lett és egész 
évben továbbra is alkotni 
fog szebbnél szebb dolgokat.

Májusfa 
Újra állt a májusfa az alkotó-
ház udvarán. Idén az óvodá-
sok és a kisiskolások szala-
gozták és állították fel a fát.

Beneveztünk a „Magyarország 
legszebb konyhakertek „ pá-
lyázatra! Az alkotóház udvarán 
folyamatosan zöldülnek növé-
nyeink.

10

Beneveztünk a Közösségek 
Hete országos rendezvényre! 

A nemezelő szakkör ezen hé-
ten egy napon szeretettel várt 
mindenkit, aki a nemeze-
lést szerette volna kipróbálni.
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A hírmondó bemutatja 
községünk jegyzőjét

Epstein Ferencnek hívnak, 
Somogy megyéből Kiskorpád-
ról járok ide dolgozni 2020. 
februárja óta. Az állattenyész-
tő üzemmérnöki diploma meg-
szerzése után 1993-ban adó- és 
pénzügyi előadóként kezdtem 
dolgozni a kaposszerdahelyi 
polgármesteri hivatalban. Itt 
szerettem meg a közigazga-
tást. Munka mellett levelezőn 
szereztem meg második diplo-
mámat, az okleves igazgatás-
szervező végzettséget. Ez tette 
lehetővé, hogy vezetőként is 
kipróbálhassam magam. Több 
helyen szolgáltam aljegyző-
ként, illetve jegyzőként, majd 
2014 és 2019 között lakóhe-
lyem polgármestere voltam. Ha 
terveim megvalósulnak több 
állomáshelyem már nem lesz, 
s bő évtized elteltével Kétújalu-
ból vonulok nyugdíjba.

Kétújfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal

A közös hivatal Kétújfalu, Tek-
lafalu, Zádor, Szörény, Gyön-
gyösmellék, Bürüs, Várad-Új-
puszta, Endrőc, Kisdobsza és 
az Óvodafenntartási Társulás 
törvényes működésében segít 
és dolgozik. A hivatal székhe-
lye Kétújfaluban, a József At-
tila utca 34 szám alatt találha-
tó. A hivatal épülete megújult, 
energetikai felújítást végeztek 
benne. A szakmai munka az 
építkezés alatt ideiglenesen 
más településen működött. Ta-
vasszal, az átadást követően a 
munkatársak modern,   meg-
szépült környezetben várják az 
ügyeiket intézni vágyó embere-
ket.

Tűzgyújtási szabályok
Veszély esetén hívja: 112 vagy 
105.
A nyári meleg hónapokban 
fokozottan ügyelni kell a tűz-
gyújtási szabályok betartására. 
Kérjük erről időben tájékozód-
jon! Nagyon fontos, hogy tuja 
az avar és kerti hulladék égeté-
se alapvetően tilos! A saját tel-
ken való grillezés, szalonnasü-
tés, bográcsozás az általános 
égetési szabályok betartását 
követeli meg. Kérjük, segítsék 
az erdészek illetve a katasztró-
favédelem munkáját és figyel-
jenek az alábbiakra:
• Soha ne dobjanak el égő ci-
garettacsikket! • Erdőben csak 
a kijelölt helyen gyújtsanak 
tüzet! • Gondosan oltsák el a 
tüzet, használjanak hozzá vi-
zet, vagy legalább 5 centimé-
ter földet, máskülönben a szél 
visszagyújtja! • Igyekezzenek a 
kertekben csak akkora tüzet 
rakni, amiből a szél nem tud 
elvinni izzó zsarátnokokat! • 
Tartsák be a tűzgyújtási tilalom 
szabályait! • Soha ne hagyják a 
szabadtéri tüzet őrizetlenül .
www. katasztrofavedelem.hu

KONRÁD IGNÁC ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

Rövid hírek a 2021/22. tanév 
programjairól, eredményeiről:
Konrád Ignác Projektnap 
(04.22)

Pécsi Nemzeti Színház - Va-
lahol Európában c. előadás 
megtekintése (04.27.)

Akikre büszkék vagyunk:

Területi elsősegélynyújtó és 
vöröskereszt verseny, Sziget-
vár :
III. helyet érte el az iskola csa-
pata

Kistérségi területi magyar 
nyelvi és szövegértési verseny:
2. hely, Lipcsei Bálint 6. oszt.
2. hely, Klózer Sára 8. oszt.
2. hely, Kiss Fruzsina 7. oszt. 

folytatás a 12. oldalon

Faültetés
Kétújfalu utcáin, egyéb közte-
rületeken, játszótereken vala-
mint Kétújfalu határában az 
üzemek környezetében közel 
100 darab facsemete került 
elültetésre a tavasszal. A jó-
kor jött esős időszaknak kö-
szönhetően a fák többsége 
megeredt és szépen fejlődik.
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folytatás a 11. oldalról

Országos Népismereti Tanul-
mányi Verseny országos 
fordulója, Budapest 
1.helyezés Klózer Sára, 8. oszt.

Országos Népismereti Rajzver-
seny - különdíjas Kadlicskó 
Jázmin Virág

Országos Népismereti Tanul-
mányi Verseny országos for-
dulója Budapest- 1. hely Hor-
váth Kármen Noémi 2. hely 
Palkó Melinda 3. hely Horváth 
Adél Martina

Kétújfalu Község Önkormányzat lapja
Felelős kiadó: Klózer Gyula polgármester

Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Nyilvántartási szám:  69. 583/1996

E-mail: ketujfalupolgarmester@gmail.com

REMÉNYSÉG HÁZA
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR

2022. július 04-től 08-ig
A tábor helyszíne: Kétújfalu , Reménység Háza

A tábort vezeti: Unger Károly lelkipásztor

12


