
Gyémántmise a Szent Mihály templomban

Ünnepi szentmi-
se volt Kétújfalu 
katolikus templo-
mában 2020. júni-
us 28-án. Keczely 
Károly pappá 
szentelésének 60. 
évfordulóján gyé-
mántmisére gyűl-

tek össze a hívők községünkből, az egyházmegye fal-
vaiból, városaiból, országunk távolabbi településeiről a 
Szent Mihály templomban. Varga László megyés püspök 
prédikációjában hálá-
ját fejezte ki Károly atya 
hatvan éven át tartó hű-
séges szolgálatáért. Az 
atyát köszöntötte Mare-
tics József, egyházközség 
világi elnök, a  kétújfalui 
egyházközség nevében. 
Kovács Attila és Bea, a 
Házas hétvége mozga-
lom  nevében a Magyar 
házas hétvége mozgalom 
nemzeti felelősei, vala-
mint Kreznanics Gyula és 
Babu, a  Szigetvári házas 
hétvége mozgalom nevében a Szigetvári házas hétvége 
mozgalom vezetői köszönték meg az atya eddigi mun-
káját. Szirmai Béla felolvasta Bíró László püspök,  Károly 
atyához intézett levelét.  Rónai József diakónus, mint 
közvetlen munkatársa köszöntötte Károly atyát.  Klózer 
Gyula polgármester Kétújfalu képviselőtestülete és la-
kossága nevében méltatta az atya keresztény életét. 

(folytatás a 6-7. oldalon)

Szépülő terek, utcák

Kétújfalu község képviselő testületének hosszú távú ter-
vei között régóta szerepelt közterületeink megújítása, 
játszóterek létesítése, valamint a középületek átalakítá-
sa,felújítása, korszerűsítése. Az idei tavasz bezártsággal 
kezdődött a COVID-19 világjárvány miatt. A tervezőasz-
talnál a mérnökök azonban dolgoztak.  Csodálatos lát-
ványtervek készültek, melyek kivitelezése hosszú távú 
folyamat lesz. Ezekről a tervekről Klózer Gyula polgár-

mester  tartott többek között egy rövid összefoglaló tá-
jékoztatót az augusztusi közmeghallgatáson. Ezen tervek 
alapján tavasszal megkezdődtek a munkálatok,melyet 
többnyire a közfoglalkoztatottak hajtottak végre, nagy-
ban hozzájárulva ezzel településünk szépüléséhez. Első 
fázisban a település központi része újult meg a Zrínyi 
utcában ,ami magában foglalta a katolikus templom , 
orvosi rendelő , gyógyszertár, iskola bejárat területét, 
valamint telepítésre kerültek árnyat adó fák is. A munka 
java még hátra van. Terveink között szerepel 3 játszótér 
létesítése, a település különböző pontjain. Megújul és 
kibővül a ravatalozó, valamint urnahelyek is kialakítás-
ra kerülnek. Néhány mondatban foglaltuk most össze a 
jövőbeni teendőket a teljesség igénye nélkül. Reméljük 
egyetértenek és támogatják Önkormányzatunk és a kép-
viselő testület terveit. Kérjük Önöket, amennyiben bár-
milyen észrevételük,kérdésük lenne keressék bizalom-
mal Önkormányzatunkat.  

Szeitz-Horváth Renáta

fotó: (Pandúr Gábor)  

fotó: (Boós Gergő) 



Azóta eltelt több, mint húsz év!
Ami nem változott, az a humán erőforrás. A tárgyi feltételek azonban gyökeres változáson mentek keresztül. 
2015-ben teljes felújításon esett át a rendelő épülete, ami nem csak a falak átépítését jelentette, hanem egy 
új modern fűtési rendszer kiépítését, a villamos hálózat korszerűsítését is. A szolgálati lakrész és a rendelő új 
tervek alapján átépültek. Kicserélődött minden nyílászáró, szigetelést kaptak a falak. Egy jóval tágasabb vá-
róterem és egy nagyobb, praktikusabb rendelő jött létre, négyszemközti orvos-beteg találkozáshoz szükséges 
kisebb helységgel. Az épületben helyet kapott a védőnői szolgálat is külön bejárattal, igényesen kialakított fo-
gadótérrel. Megvalósult az akadálymentesítés. Ezt a nagymértékű felújítást követte  2019-ben a Magyar Falu 
Program pályázatán elnyert összeg felhasználásából a műszaki berendezések és a regébbi orvosi műszerek 
cseréje és még meg nem lévő műszerek beszerzése. Megújult a váróterem bútorzata és számos kisbútor is 
kicserélődött a rendelőben. Korszerű informatikai berendezések biztosítják a gyors adminisztrációs munkát. 
A minimum feltételeknek eleget tevő műszeres ellátottság biztosít a falunak 2 darab defibrillátort is, mely az 
orvosi rendelő és sport komplexum helyszíneken található meg és használható baj esetén. 
A körzeti orvosi rendelő nyolc falu lakosai számára nyújt segítséget. 

Visszatekintés: 
A körzet házi orvosi feladatait Dr. 
Vilyevácz Ilona doktornő látja el. 
1999. február elsején kezdett el dol-
gozni a praxisban. Azóta is két asz-
szisztens segíti a munkáját. Az épü-
let, melyben a segítő munka folyt, 
erősen lepusztult állapotban volt: 
hiányos csempék a falakon, járó-
lapokon tenyérnyi mélyedésekkel 
szélesedő rések a nyílászárók körül, 
gazdaságtalan és kevésbé hatékony 
fűtési rendszer, hiányzó akadálymen-
tesítés, elhasznált bútorzat a váróteremben és a rendelőben, a minimum feltételeknek nem megfele-
lő tárgyi ellátottság. Ami adott volt, az a szaktudás és az elhivatottság.

Megújult az orvosi rendelő

A járványügyi vészhelyzet megszűnését követően 2020. 06. 18. napjától JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG lépett érvénybe.

 • Továbbra is kérjük betegeinket, hogy megjelenés előtt telefonon időpontot egyeztetni szíveskedjenek!
 • Megjelenés előtti telefonos egyeztetés során eldönthető, hogy szükséges-e személyes találkozás, illet-                
    ve orvosi vizsgálat vagy a probléma távkonzultáció útján is megoldható.
 • Amennyiben időpontot kap a vizsgálatra, kérjük pontosan érkezzen!
 • Az egészségügyi intézmények területén a maszk viselése kötelező!
 • Ha a váróteremben többen is tartózkodnak, kérjük a másfél méteres távolság betartását!
 • Krónikus betegeink gyógyszereinek felírása változatlanul elektronikusan (e-recept) formájában történik.

fotó: (Boós Gergő) 
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NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Két hetes napközis tábor zajlott az Elemy Sándor Műve-
lődési Házban, 2020. július 6-10. és július 13-17 napokon.,  
9:00-12:00 óra közötti időtartamban.  A programot a Kétúj-
falu Önkormányzat  szervezte. A résztvevők közt volt szülői 
felügyelettel pici 4 éves gyermek és 13 éves kiskamasz is. A 
létszám változó volt. Minimum 10 és maximum 19 gyermek 
élvezte a tábori programokat. Cél és feladat egy olyan komp-
lex nyári tábor megszervezése és megvalósítása volt, mely a 
hasznos időtöltés, a jókedv és vidámság mellett kézzel fog-
ható, érzékelhető tapasztalatot ad az egészséges életmód ki-
alakításához, segít a német nyelv megismerésében a szókincs 
fejlesztésével, örömet ad a kézműves alkotómunka során, 
nagymozgásos, ügyességi játékokkal közösséget épít, szoci-
ális kompetenciát fejleszt. A tábor helyszínének kiválasztá-
sánál fő szerepet játszott a megfelelő méretű fedett és nyitott tér kihasználhatósága. Jelen járvány veszélyes időben az 
Elemy Sándor Művelődési Ház füves udvara  árnyékolt udvarrészei, tágas belső terme megfelelő helyszínként szolgált. 

Biztosított volt a megfelelő higiénés szabályok betartása: a 
fertőtlenítő kézmosás, a kulturált és tiszta mellékhelyiségek 
használata.  A gyermekek 8 éves kor alatt felnőtt kísérővel, 
8 éves kor felett önállóan látogatták a programokat. A közös 
játék során a kompetenciafejlesztés részben szabadidős játé-
keszközök használásával, részben csapatépítő drámajátékok-
kal valósult meg. Az eszközös játékokhoz az EFOP-1.4.2-16-
2016-00013 Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári 
Járásban és Szentdénes településen program, valamint a helyi 
Önkormányzat és Művelődési Ház birtokában már meglévő 
eszközök biztosították a tárgyi feltételeket. A kézműves fog-
lalkozásokon elsősorban a népi kismesterségek megismerése 
és elsajátítása volt a cél. Készült nemezeléssel telefontok, fo-
nás és csomózás technikával többféle karkötő. A képzőművé-
szet során alkalmazott technikák is kipróbálásra kerültek. A 

táborban gyönyörű munkák készültek, melyek egy része az Önkormányzat birtokában maradt és kiállítási célt szolgál 
majd. Saját részre készólt tárgyakat pedig hazavihették a gyermekek. 



SPORT 

A COVID- 19 világjárvány az év első felében beszűkítette és csökkentette a Kétújfalui Sportegyesület lehető-
ségeit, mely a vészhelyzet megszűnését (2020. június 18.) követően megváltozott. Újra indult az edzés, sport 
tábor szerveződött, megkezdődött a focipálya tereptárgyainak bővítése és épületének felújítása. Erre az évre 
is a társasági adó felajánlás (TAO) biztosítja a felújításra kitűzött célokhoz az anyagi fedezetet. Már elkészült 
és hatásosan üzemel a focipálya gyepét frissen tartó öntözőberendezés. Szórófejek lettek elhelyezve, mely 
automatikus vezérlés által, naponta folyamatosan biztosítja a gyep megfelelő vízellátását. A 24 darab földbe 
süllyesztett szórófej kettesével, felváltva kapcsolódik be és másfél órán keresztül öntözi a gyepet. A zavar-
talan működést Molnár József „Kocka” pályagondnok felyügyeli. Az öntözésre felhasznált víz egy hatalmas 
tartályban gyűlik, melyet két kút táplál. Megkezdődött az öltözők és mellékhelyiségek felújítása, női illemhely 
kialakítása. A Sportegyesület minden tagja teljes garnitúra, új felszerelést kapott. 2 hetes edzőtábor valósult 
meg a nyár közepén. 

EDZŐTÁBOR

Napközis edzőtábor volt 2020. július első heteiben, melynek Sellye városa adott otthont. A résztvevő gyere-
kek reggel 9:00-től délután 15:30 –ig fejleszthették tudásukat. Fő cél a technikai tudás elsajátítása, finomítása 
volt. A Kétújfalu Önkormányzat és a Kétújfalu Sportegyesület mikrobuszai szállították nap, mint nap a gyer-
mekeket a helyszínre.  Az egyesület tábori terve szerint, biztosította a háromszori étkezés mellett a pihenést 
és szórakozást is. A tábor a sellyei foci pályán és a sellyei strandon zajlott. Az edzésekről az egyesület elnöke 
és edzője Boros István, valamint Pfeiffer Bence edző gondoskodtak. A tábor elérte célját. A gyermekek tudása 
a hatékony edzéstervnek köszönhetően sokat fejlődött. 



A Kétújfalui Gyöngyös Horgászegyesület vezetősége, tagjai számára horgászversenyt szervezett. A kiírás alapján 3 fős 
csapatok nevezhettek. 2020. augusztus 22-én a verseny reggelén 7 csapat, 21 fő dobta a tóba csalival felszerelt hor-
gait. A verseny 11:00 óráig tartott mely idő alatt nem csak horgásztak, de főzhettek is a csapatok. Eredményhirdetés a 
verseny befejezését követően, a fogott halmennyiség megszámolása után történt. A jutalom minden díjazott esetében 
horgász cikkre váltható vásárlási utalvány volt.

 1. helyezett: Balogh Ferenc és csapata, Balogh József és Kaszti Imre 
 2. helyezett: Boós Gyula és csapata, Zsigmond László és Gál János
 3. helyezett: Lórencz Zsolt és csapata, Kovács Krisztián és Séner Antal

Jutalmazták a legnagyobb halatfogó horgászt is ez Séner Antalnak sikerült, 4,50 kg-os pontyot fogott.
A fotókon Kaszti József au egyesület elnöke adja át a díjakat a nyerteseknek.

ÉLET A TAVON

Fejlesztések:

A 3 hektár vízterülettel rendelkező tó 
környéke új esőbeállókat kapott (4 db), 
melyeket a Kétújgyalu manufaktúra 
készített az egyesület számára. Az idei 
évben a horgász tagok vállalták a tó és 
környéke karbantartási munkálatait. 3 
hetente nyírják a füvet és gondozzák a 
fákat bokrokat. E szép környezetet érde-
mes mindenkinek meglátogatni.

Kaszti József

BAJNOKSÁG

Az Magyar Labdarúgó Szövetség növelhette a keretszámát, így lehetőség nyílt a sportegyesület életében ké-
relmet beadni a magasabb osztályba kerülés érdekében. Feltételként jelentkezett a pénzügyi megfelelésen 
túl, az elvárásnak megfelelően létrehozott és működtetett infrastruktúra és egy alaposan átgondolt, jól fel-
épített fejlesztési terv. A szövetség a licensz kérelmet elfogadta, így a Kétújfalu Sportegyesület 2020. nyarán 
megkezdhette a felkészülést a Megye 1 osztályban.  Rendszeres a felkészülés az U7, az U9, az U11 és az U13 
csapatoknál a Bozsik Programban. A Megye 1 Bajnoki fordulók meccseire az U16 és az U19 csapatink ké-
szülnek. A meccsek  kezdési időpontja 2020. szeptember eleje. A felnőtt csapat számára a bajnokság 2020. 
augusztus 23-án kezdődött. Az edzések heti rendszerességgel folyamatosan  2- 3 alkalommal zajlanak.  Az 
edzéseket több szakember is irányítja. A legfiatalabb korosztály felkészítésében Boros István és Varga Tamás 
segít. Az U16 csapatnak Kapronczai Norman, az U19 csapatnak Pfeiffer Bence, míg a felnőtteknek Varga Zol-
tán az trénere. A meccsek várhatóan szombat és vasárnap napokon zajlanak. 



Az életrajzi adatokból ismert, hogy szülei a felvi-
dékről származtak. Az apa, Keczely János építész-
mérnök volt, az édesanya zenetanárként dolgo-
zott, hegedűn játszott és oktatott. Közös életüket 
a Balatonnál kezdték meg. Ott találkoztak, megis-
merkedtek és 1926-ban házasságot kötöttek. Két 
fiúgyermekük született. Az idősebb Károly, 1936. 
februárjában, Vörösberényben látta meg a napvi-
lágot.
Kisgyermekkora itt telt. Majd a II. Világháború ide-
je alatt Budapesten, a legcsúnyább, legborzalma-
sabb időszakot élték át együtt. A bombatalálatot 
kapott budai otthon, a szükséglakás, a folytonos 
költözés mély nyomott hagyott a gyermek Károly 
életében. Végül rokon segítségével Kispesten ju-
tottak hozzá egy romos házhoz, melyet felújítottak 
és beköltöztek. A háborút követően itt éltek pár 
évig. A papa a vasúton dolgozott, itt végzett mér-
nöki munkát. Előléptetésben reménykedett, nyug-
díjazás lett helyette. Idegösszeroppanást kapott, 
mely megnehezítette a család mindennapjait. A 
bajban egy zsidó orvos nyújtott lelki támaszt. Ja-
vaslatára elköltöztek Kispestről és vidékre a bala-
toni nyaralójukba vonultak vissza, mely gyógyulást 

és nyugalmat jelentett. 
Károly elemi iskolásként tanult Alsógödön, Óbu-
dán, Kispesten, majd az utolsó években Veszprém-
ben. Gimnáziumba is ide jelentkezett. Sikertelen 
felvételi miatt a középfokú tanulmányokat Buda-
pesten a piaristáknál kezdte meg, de Veszprémben 
folytathatta az állami gimnáziumban. Itt is tett si-
keres érettségi vizsgát. Tanárnak jelentkezett, ám 
nem vették fel a főiskolára. Így egy éven át  postán 
dolgozott, segédtiszti tanfolyamot végzett. A követ-
kező évben azonban már Esztergomban tanult és 5 
év elteltével 1960. június 25-én pappá szentelték. 
A papi hivatást Somogy megyében Inkén kezdte 
meg, mint káplán. Majd dolgozott Kiskomáromban, 
Kaposváron. A megyeszékhelyen német nyelvtu-
dására alapozva ő tartotta német szerzetesekkel 
a kapcsolatot. Majd Nagykanizsára került, mely 
időszakban a papi pálya elhagyásán gondolkodott. 
Hazaköltözött szüleihez és szolgálaton kívüli pap 
lett. Változást 1973. október 6-a hozott. Szolgálatra 
jelentkezett és Darányba helyezték, ahol a félkész 
templom és parókia felépítését kapta fő feladatul. 
Az épületek felépítésén túl, papi életét is újraépí-
tette. Munkája hivatásává vált. Olyan lelki közösség 
építésén dolgozott, ahol a hívek jól érzik magukat, 
meghallgatásra találnak. Szemináriumokat, kurzu-
sokat, nyári táborokat szervezett és vezetett. Tagja 
lett a karizmatikus közösségnek és szervezte a Há-
zas Hétvégés Közösségek programjait. Ezen tevé-
kenységek a mai napig élete része. 
Községünkbe 1996-ban került. Az elmúlt 24 évben 
vezeti az itt elő katolikus hívő közösség életét.
Szereti az itt élő embereket és híveit, bár fáj a szíve, 
hogy olyan sokan nem gyakorolják hitüket.

Gyémántmise a Szent Mihály templomban

Keczely Károly a Kaposvári Egyházmegye legidősebb aktív papja. Jelenleg Kétújfalu és egyházközségei mel-
lett, Darány és Nagydobsza plébániák feladatát is ellátja.

Most pedig Maretics Józsefnek az egyházközség világi elnökének a gyémántmisén elhangzott köszöntő 
szavaiból hadd idézzek néhány gondolatot:

fotó: (Pandúr Gábor)  



„60 évi szolgálatod alatt számtalan misét celebráltál, 
hirdetted az örömhírt, az evangéliumot, tartottál házas 
oktatást és eskettél, kereszteltél, vezettél lelkigyakorla-
tot, kisközösséget, házas hétvégi csoportot és kísérted 
utolsó útjukon híveidet. Folytathatnám még a felsoro-
lást, amely még nem teljes.
Személyiségedből sugárzik a jóindulat, a derű, a ked-
vesség, az alázat, mindenkihez van egy kedves szavad. 
Mindenkiben csak a jót látod, minden előítélet nélkül.
Szentbeszédeid, elmélkedéseid és azok felépítése – 
meggyőződésem- hogy hallgatóid, híveid lelkében és 
szívében nyomot hagynak.
Életed példaadó számunkra, nagy kincs vagy nekünk, köszönjük Neked Károly Atya ezt a feltétel nélküli 
szolgálatot, személy szerint én is köszönettel és hálával tartozom Neked. Arra kérem a Jó Istent, hogy még 
sokáig tartson meg erőben, egészségben szolgálatára és dicsőségére.” - így az elnök

A hívek megnyilatkozásai is még ide kívánkoznak.

fotó: (Pandúr Gábor)  
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„Károly Atya hite az Úr Jézusban példaértékű lehet 
mindannyiunk számára. Az emberekbe vetett hite, bizal-
ma szeretete, amely elkíséri egész életét, a sok kedves 
kis szó, a legapróbb tettünkért, vagy szívességünkért is 
Tőle kapott köszönet, vagy a legfáradtabb napjain is az 
érdeklődő mosolygó kedves arca mind erőt ad híveinek. 
Károly Atyát, a „Mi Atyánkat” sem a kor, sem a távolság, 
vagy betegség nem állíthatja meg abban, hogy helyt áll-
jon a jó Isten szolgálatában, vagy akár a legtávolabbi 
közösségeinek segítésében. Mindig talál rá módot, hogy 
Isten igéje eljusson híveihez. Prédikációi, kedves törté-
netei, elmélkedései színt visznek hétköznapjainkba, éle-
tünkbe. Károly Atya szavai nem csak imára buzdítanak 
bennünket, de el is gondolkoztatnak, hogy más szemszög-
ből is megvizsgáljuk a körülöttünk lévő világot.”
Berekné Klumzer Mónika, hívő

„Szentbeszédei példaértékűek, minden esetben a lélek 
épülésére szolgálnak. Magas szintű teológiai tudásról, 
és elmélyült istenkapcsolatról tesznek tanúságot. Meg-
osztja az irodalomban, a tudományokban egyaránt jár-
tas gondolatait, és nem állnak messze tőle a hétköznapi 
élet nehézségeit megélt ember tapasztalatai sem. Főleg 
ezzel hozza emberközelivé prédikációit. A lelkek üdvös-
ségét forrón óhajtó és időnként nemes indulatokkal áti-
tatott, feddő szavaival gyakran inti, figyelmezteti, illetve 
ad útmutatást híveinek, hogy ebben a felgyorsult világ-
ban, a mindennapi élet útvesztőiben hogyan maradja-
nak Isten útját járó, járni akaró jámbor keresztények.”
Klem Gabriella, hívő



Értéket mentünk

Az Alkotóház felújítási munkálatai már a végéhez 
közeledik, de még van tennivaló! A gyűjtőmunka, 
melyet már hónapokkal ezelőtt elindítottunk, to-
vábbra is folytatódik. Szívesen fogadjuk a hagyomá-
nyos népi eszközöket, tárgyakat, textiliákat, mivel a 
teljes felújítási munkálatokat követően a kialakított 
kiállítótér értékes darabjai lesznek. 

Nagyon köszönjük az eddigi felajánlásokat!

Az Alkotóház „ Te légy a névadó!” pályázata lezárult. 6 pályamunka érkezett. Köszönjük! Ered-
ményhirdetés az Alkotóház átadó, névadó ünnepségén lesz.

MEGHÍVÓ

Mészáros János Elek, a „Csillag születik” verseny győztesének koncertje 
lesz 2020. augusztus 29-én 18:00 órai kezdettel  Kétújfaluban a Refor-
mátus Templomban. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Kovács János, Béczi Tibor és Orbán István segítő munkájának köszönhető-
en az Alkotóház pajtájába került ez a gyönyörű lovaskocsi

LEZÁRULT

!



„Jézus közelében” – ifjúsági tábor

Kerék Julianna programvezető nyári tábort hirdetett. 
2020. július 6-án egész napos hittan tábor kezdődött Két-
újfaluban a „Reménység Házában”. Az öt napos tábor 
programjain a Kétújfaluban lakó gyermekek és szüleik va-
lamint a faluban rokonoknál nyaraló gyermekek, illetve a 
környékben élő református hívek és családtagjaik vettek 
részt. A program szervezésében és lebonyolításában a 
programvezető mellett a református lelkész, Unger Károly 
és felesége, valamint helyben és vidéken lakó hívők és 
presbiterek segítettek. A tábori nap reggel 9 órakor kez-
dődött és délután 5 és 6 óra magasságában zárult. Az idő-
járás is kegyes volt, hiszen szép nyári napokat éltek meg 
együtt a táborozók. A programok tartalmasak és változa-
tosak voltak. A délelőtt programjai: Lelki-szellemi növe-
kedés az Úr által. Áhitat és daltanulás volt a „Közösség”, 
„Ádám és Éva”, „Sámuelt megszólítja Isten”, „Jézus külde-
tése” és „Imádság az ember válasza” témakörökben. Dél-
utánonként sok játék és nevetés mellett kézműves foglal-
kozás színesítette a napi programot. A táborban feladatot 
vállaló presbiterek gondoskodtak a zökkenőmentes napi 
rutinfeladatokról: rend, tisztaság, étkezés. Munkájuk nél-
külözhetetlen és köszönet érte. 

Kerék Julianna



Értesítő!

Tisztelt Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Kétújfalu Község Önkormányzata az idei évben is hozzájárul a gyermekek óvoda 
illetve iskolakezdéséhez pénzbeni támogatás formájában az alábbiak szerint:

 A Képviselő testület döntése értelmében támogatásban részesül minden gyermek, aki településünkön állandó lak-
címmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és a 2020/21-es tanévre oktatási intézménybe be van irat-
kozva (bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola).
16. életévet betöltött tanuló esetében a tanulói jogviszony meglétét igazolni kell!
Igazolás leadásának határideje: 2020.09.15.
 
Óvodába járó gyermek esetén: 20.000 Ft/fő
Általános Iskolába járó gyermek esetén: 30.000 Ft/fő
Középiskolába járó gyermek esetén: 40.000 Ft/fő

A támogatás kiosztásának ideje és helye:
2020.08.27. Csütörtök 13:00-15:30
Közös Önkormányzati Hivatal (Jegyzőség) Pénztárában
Kétújfalu Jószef A. u. 34.

Amennyiben fent jelzett napon nem tudja a támogatást átvenni, egyéb napokon pénztári nyitvatartási időben 
megteheti.

Köszönjük együttműködésüket!

Kétújfalu és Térségéért egyesület
Kétújfaluban a Művelődési Házban

 ULTI VERSENYT rendez.

Időpont: 2020. Szeptember. 12.-én (Szombaton) 09:00-óra
Nevezési Díj: 2000.- Ft.

Helyszín: 7975. Kétújfalu, Zrínyi utca 30. (Művelődési Ház)

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Kis János
Kétújfalu és Térségéért egyesület

elnök



KRÓNIKA
ÁPRILIS

4. Kétújfalu Község Önkormányzat élelmiszercso-
magot osztott a község lakóinak
6. Általános iskolai beiratkozás a Konrád Ignác Álta-
lános Iskolában
23. Kétújfalu képviselő-testületi ülés, Önkormány-
zatok polgármestereinek ülése

MÁJUS

6. Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulási 
Tanács ülése, 
25. Normál munkarendre váltott az Óvoda műkö-
dése, Kétújfalu képviselő-testületi ülés

JÚNIUS

2.  Kétújfaluban új üzemet indított az ERFO Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Kezdetben 20 fő megválto-
zott munkaképességű dolgozó egyszerűbb csoma-
golási és irodaszer-előállítási munkát végez. 
12. Ünnepélyes tanévzáró és ballagás a Konrád Ig-
nác Általános Iskolában.
16. Az óvoda nyári munkarend szerint működik.
18. A járványügyi vészhelyzet megszűnését követő-
en, JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG lépett érvénybe.
19. A Munkaügyi központ szervezésében 3 hóran-
pos kulcskompetencia képzés indult 16 fővel.
28. Gyémántmisét tartott Keczely Károly plébános 
a Szent Mihály templomban pappá avatásának 60. 
évfordulója alkalmából.

JÚLIUS

6. A Kétújfalu Önkormányzat napközis tábora kezdő-
dött az Elemy Sándor Művelődési Házban, mely két 
héten keresztül foglalkoztatta a gyermekeket. 
A Kétújfalu Sportegyesület 2 hetes edzőtábort indí-
tott Sellyén az U9, U11, U13, U15 és U19 korosztály 
számára.
„Jézus közelében” címmel egy hetes ifjúsági tábor 
kezdődött a „Reménység Házában”.
13. Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulási 
Tanács ülése, Kétújfalu képvislő-testületi ülés., Kétúj-
falu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulási 
Tanács ülése.
Elkezdődött a nyári diákmunka a helyi önkormányzat-
nál

AUGUSZTUS

1. Kétújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a ROMA HOLOKAUSZT (Pharrajimos) 
Magyarországi Áldozatainak Emléknapja alkalmából 
koszorúzott a Kétújfalu, helyi temetőben a művelő-
dési házban pedig közös filmnézés volt.
2. Kétújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kirándulást szervezett Budapestre, a 
Holokauszt Emlékközpontba.

20. A Kétújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Drávai hajókirándulást szervezett.

16. A pedógugas nap alkalmából az óvodai dolgozók 
kirándulni mentek Bikalba ahol bejárták a Puchner 
élménybirtokot



Közérdekű információ
A Kormány 2020. június 18-án megszüntette a járványügyi veszélyhelyzetet, megszűnését követően járványügyi 
készenlét lépett érvénybe. A hasznos információk ez alapján módosultak, visszavonásig érvényesek. A kormány által 
előírt szabályozások továbbra is érvényben vannak.

NYITVA TARTÁS

POSTA: hétfő, szerda, péntek: 14:00-16:00
              kedd, csütörtök: 9:00-11:00

DOHÁNYBOLT: hétfő – péntek: 7:00-15:00
                            szombat: 7:00-12:00

BENZINKÚT: naponta 6:00-20:00

TAKARÉKBANK: szerda 8:00-14:00

DÉL-KOM NONPROFIT KFT.
KÉTÚJFALU HULLADÉKUDVAR: szerda 14:00-16:00
                                                        péntek: 8:00-10:00 
                                                        szombat:12:00-16:00
                     ( az év ezen szombatjai: 09.26, 10.24,. 11. 28.)

GONDVISELÉS GYÓGYSZERTÁR: 
Hétfő-csütörtök: 7:00-10:15 és 12:30-16:00
Péntek: 7:00-10:15 és 12:30-14:00

VÉDŐNŐI SZOLGÁLTATÁS: 
A védőnői tanácsadás szakmai iránymutatás alapján el-
marad. Telefonon a védőnő Kovács Krisztina elérhető,  
időpont egyeztethető. Tel: +36/70/770-9384
Munkarendje: kedd: 9:00-11:00 és csütörtök: 12:00-
14:00

VEGYESBOLTOK

Üzemeltető: Varga Zoltánné
Bolt: Kétújfalu, Arany János utca
Hétfőtől péntekig: 6:00-18:00
Szombat: 7:00-13:00
Vasárnap: 7:00-10:00

Üzemeltető: Nagy Zoltán
Bolt: Kétújfalu, Rákóczi utca
Hétfőtől péntekig: 4:00-18:00
Szombat: 4:00-12:00
Vasárnap:4:00-11:00

Üzemeltető: Tőkési István
Bolt: Kétújfalu, Rákóczi utca
Hétfőtől péntekig: 6:00-18:00
Szombat:7:00-12:00
Vasárnap: 7:00-10:00

CSARNOKBOLT: 
Üzemeltető: Tőkési István
Hely: Kétújfalu, Rákóczi utca
Hétfő, szerda, péntek szombat:9:00-12:00
Kedd és csütörtök: 9:00-12:00 valamint 14:30-
16:00

Kétújfalu Körzet
Hétfő 7:00-11:00 nincs
Kedd 7:00-9:00 9:00-9:30 Szörény

9:30-11:00 Zádor
Szerda 7:00-9:30 9:30-11:00 Gyöngyösmellék
Csütörtök nincs 7:00-9:00 Teklafalu

9:00-11:00 Endrőc
Péntek 7:00-11:00 nincs

    Rendelési idő az orvosi rendelőben:


