Polgármesteri Köszöntő
Kedves Kétújfaluiak, Kedves
Olvasók!

szövetkezeteink munkáját!
Köszönöm a lakosságnak a megértést,
türelmet, példaértékű egymásra figyelést
és a covid elleni fegyelmezett védekezés
segítését ebben a nehéz időszakban.

Év végéhez közeledve engedjék meg,
hogy megosszak pár gondolatot Önökkel.
Kétújfalu

Község

Önkormányzatának

képviselő

testülete

a

választásokat

követően elkezdte a munkát, melynek
alapjai

a

tervezéssel,

kivitelezéssel

bizonyos

területeken

folytatódtak,

pedig elkezdődtek. Egy igen nehéz év áll
mindannyiunk mögött. A vírus okozta
gazdasági,

egészségügyi,

politikai,

társadalmi, szociális, oktatási feladatok
nagyon

nehézkessé

türelemre,

megértésre,

improvizatív
van

a

Nagy

összefogásra,

cselekedetekre

szükségünk.

elsősorban

váltak.

volt,

lakosság

védelmére

munkafolyamatokat.

A

testületi munka nem állt le. A Hírmondó
előző

számaiban

és

honlapunkon

(www.ketujfalu.hu) tájékozódhattak a
településen történő eseményekről, illetve
a következő számokban adunk képet a
jövőt érintő változásokról. Településünk
sikeres pályázatainak, önerőből történő
fejlesztéseinek köszönhetően az előttünk
álló

években

szeretnénk

is
elérni.

nagy
A

változásokat
következő

lapszámunkban szeretnénk egy részletes
összefoglalt képet adni a jelenről, jövőről
pályázati téren is.

Engedjék meg, hogy ez úton is bocsánatot
kérjek azoktól, akik úgy érzik, hogy
munkámból fakadóan megbántottam
őket, ha tettem is, nem szándékosan. Én
is ember vagyok s a szabályokat nekem
is be kell tartanom s tartattnom, amit
szeretnék emberi módon tenni.

Önkormányzatunk

fókuszált, nem elhanyagolva a fejlődéshez
szükséges

A karácsonyi időszak kiváló alkalom lehet
lelkünk, és kapcsolataink rendezésére.
Kiváló
alkalom,
a
félreértések,
megbántások tisztázására. Mivel a
szeretet nagylelkű és bátor, nincs sok
értelme azon gondolkodni, kinek illik,
vagy kell kezdeményezni. Ne feledjük, a
legszebbet, a szeretetet életünkben kell
kimutatnunk egymásnak!

A polgármesteri és képviselői munka
szerteágazó, széles látókörű összetett
feladatot jelentő kihívás minden képviselő
számára.

Engedjék meg, hogy az év végéhez
közeledve,
köszönetet
mondjak
mindazoknak,
akik
egész
évben
segítették
településünk
fejlődését
és az önkormányzat munkáját. Így
köszönöm
a
közalkalmazottaknak,
az
önkormányzati
dolgozóknak,
az iskola, az óvoda, a háziorvos, a
családsegítő
szolgálat
dolgozóinak,
a védőnőnek, a falugondnoknak,
a közös hivatal munkatársainak, a
közfoglalkoztatottjainknak,
közvetlen
munkatársaimnak, hogy az egyre
nehezedő körülmények között helytálltak,
és jó színvonalon látták el feladataikat.
Külön köszönöm a képviselő testület,
az
egyesületeink,
alapítványink,

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet
és a vele járó békesség tegye széppé
az ünnepeket. Leljék meg örömüket
szeretteikben és embertársaikban, hogy a
karácsonyt és az újesztendőt új szívvel és
újult erővel kezdhessük. A mindenható jó
isten vigyázzon mindannyiunkra ebben a
járványos időszakban.

Áldott, békés szeretetteljes
karácsonyt és Boldog Új Évet
Kívánok mindenkinek!
Klózer Gyula
polgármester

2

COVID-19 Tájékoztató
A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről
A Kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket, ennek alapján
megállapította, hogy az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések
bevezetése vált szükségessé, ezek a következők:
Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási
tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Minden gyülekezés
tilos.
Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz
szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti, és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába.
Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási
tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók
és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom
szabályai mellett.
A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat.
A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a
vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban
határozzák meg.
A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen
sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat,
múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.
A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a
speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9.
osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése
szerint működnek. Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények
kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi
diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.
Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel
tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott
személyek vehetnek részt.
Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben
foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.
A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek,
azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek
kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a
maszk viselése továbbra sem kötelező.
forrás: Magyar Közlöny 242. szám, 2020. november. 10. kedd
COVID-19
Tájékoztató oldal a koronavírusról: www.koronavirus.gov.hu
Információs vonalak: +36 80 277 455 + 36 80 277 456 Külföldről: +36 1 550 1825
e-mail: koronavirus@1818.hu
Koronavírus fertőzésből gyógyultak jelentkezése vérplazma adásra:
						Telefon: +36 30 602 9250
						e-mail: verplazma@dpckorhaz.hu
						online: www.koronavirusplazma.hu
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Mit tegyünk tünetek esetén?





A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.
Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely
sokszor az egyetlen tünet.
 Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek érzi magát?

A koronavírus most már mindenhol ott lehet Magyarországon is. Bárki hordozhatja a vírust és bárkinek tovább adhatja a
fertőzést. Fontos, hogy lassítsuk a járvány terjedését. Ezért fontos mindenkinek betartani az ajánlásokat, a szabályokat.
Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
Kérjük, hogy NE személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem TELEFONON hívja fel háziorvosát!

Dr. Vilyevácz Ilona +36-73/342-004
A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.
Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és

a. a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel kórházi
kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti
mintavétel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos értesíti Önt. Fontos, hogy a mintavétel előtt négy-öt
órával ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk, ne mossunk fogat!
b. a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a mentő a területileg
illetékes kórház infektológiai osztályára vagy járványkórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt, ahol az
elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés megtörténik.
A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek, amely kimutatja, hogy
koronavírussal fertőzött-e vagy nem.
Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi megfigyelés alá kerül. A
kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású.
forrás: www.koronavirus.gov.hu

A Polgármesteri Hivatal személyes ügyfélfogadása
2020. november 09. naptól a következő hirdetményig az alábbiak szerint alakul:
Polgármesteri fogadónap: Hétfő 8:00-12:00
Ügyeleti nyitva tartás:
				
				
				

Kedd 8:00-12:00
Szerda 8:00-12:00
Csütörtök 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

Kérjük Önöket, hogy intézendő ügyeiket a 06-73/542-016 telefonszámon a fent megjelölt időpontokban és a ketujfalupolgarmester@gmail.com e-mail címen jelezzék.
Kérjük Önöket, hogy a VÍRUS veszélyre való tekintettel személyesen csak akut esetben keressenek fel
minket. Maszk viselése kötelező!
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Koncert a Kétújfalui Református Templomban
„Ha megfelelő lelkiséggel mentek be a templomba, akkor
soha nem jöttök ki onnan úgy, hogy a látóhatárotok ki ne
szélesedne, érzésetek ne lenne egy kicsit emelkedettebb,
és ne gyarapodna a lelki dolgokban való tudásotok.”
Kedves Olvasó!
Néhány program már említésre került
a hirmondó hasábjain a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett és a
Drávafok-Kétújfalu Társegyházközség
által elnyert közösségi tér kialakítása
és közösségi programok lebonyolítása
kapcsán.
A felújított, berendezett, jól felszerelt
Reménységházában, és református
templomunkban
többek
között
Biblia órákat, családi szabadidős
programokat,
filmvetítéseket,
kézműves foglalkozásokat, ifjúsági
tábort, konferenciát sikerült már
lebonyolítani.
Rendezvényeink egyik kiemelkedő
eseménye volt Mészáros János
Elek a negyedik Csillag születik
széria
győztesének
koncertje
2020. augusztus 29-én. Presbiter
társaim, egy-két gyülekezeti tag, és
rendezvényszervezőnk részéről
a
várakozás a templom takarításával,
környezetének
rendbetételével,
valamint
sütemény,
pogácsa
készítésével telt.
Én magam nem szoktam követni
a tehetségkutató műsorokat, így
fellépőnkről sem sokat tudtam.
Huszonkét éves volt, amikor édesapja
halála után édesanyjával és nővérével
magukra maradtak. Követve a családi
hagyományokat természetes volt, hogy
minden vasárnap templomba mennek.
Az ige hallgatása és az imádság része
az életének. A helyi gyülekezet (Etyek)

oszlopos tagja, fiatal kora óta presbiter.
Foglalkozása agrármérnök, néhány éve
viszont feladta munkahelyét, hiszen
annyi felkérésnek kell eleget tennie,
hogy munkája mellett azt nem tehetné.
Több száz koncertet ad évente határon
innen és túl.
Nem a rivaldafényben éli az életét,
nincs – illetve van – menedzsere.
Maga intézi, szervezi fellépéseit, saját
borát, pálinkáját, CD lemezeit árusítja,
hogy annak bevételéből fedezze
útiköltségét mikor olyan helyen lép fel,
ahol az utazás költségét sem tudják
megtéríteni. Több tízmillió forintot
énekelt össze hitgyülekezeteknek és
beteg emberek megsegítésére.
Pontosan
érkezett,
ahogy
azt
Tiszteletes úrral egyeztették. Amíg én
a templom közepén éppen a virágokat
igazítottam a vázában, akkor lépett
be a templomba. Bemutatkozás után
már dúdolni is kezdett körbe sétálva
az Úrasztalát. Aztán megtalálta
a megfelelő helyet, bepakolta a
hangtechnikát. Megjegyzem, nem volt
szüksége hangfalakra, mikrofonra.
Egyszerűen csak a mi templomunk
akusztikájára, ránk, a közönségre és
nem utolsósorban Istenre.
Unger Károly lelkipásztor bevezetője
után, Kerék Julianna vezetésével
alkalmi kórusunk (Horváth Adél,
Horváth Kármen, Kerék Nóra, Szigeti
Mária) Itt vagyok most jó Uram című

dallal köszöntötte a jelenlévőket.
Koncertje nem volt szokványos.
Minden egyes előadott dalhoz, hittel,
meggyőződéssel és szeretettel adott
lelki útravalót a zenei élmény mellett.
Beszélt az elmúlásról (Egy rózsaszál),
összefogásról
(Ismerős
arcok:
Nélküled),
hazáról, hazaszeretetről
(Hazám, hazám; Honfoglalás), hitről
(Az Úr csodásan működik). Az egyházi
énekek mellett több zenei műfajban és
stílusban hallhattuk.
Humorosan elmondta a Csillag születik
tehetségkutató versenyig vezető útját,
melyet nem a véletlennek köszön. A
koncert után, mielőtt Jánost útnak
engedtük vacsorára hívtuk. A hidegtál
elköltése mellett megtudhattuk tőle
többek között a jó kovász titkát, mivel
sokszor maga süti az Úrvacsorai
alkalmakra a kenyeret. Egyszerű,
nagyszerű embert ismertünk meg, aki
bizonyos Isten jelenlétében.
Bizonyságtételeit hallván a jelenlévők
hitben erősödtek, az elesettek reményt
kaptak, mert biztos vagyok benne,
hogy akik ott voltak azok „megfelelő
lelkiséggel mentek be templomba” és
azt vitték ki magukkal, amire szükségük
volt…
Áldás, békesség!
Géczi Mónika
gondnok
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Megnyílt a Hatalkotó ház!
Az alkotóház ez év februárja
óta létezik. Folyamatosan újult
meg és vált - válik, azzá, amivé
megálmodtuk. A belső térben
kialakításra került egy vizes
blokk. Tégla borítást kapott a
veranda alja, fehérre mázoltuk az
ajtókat, ablakokat, festék réteggel
bevontuk és ezáltal megmentettük
a cementlapot, kicseréltük a
veranda törött ablak üvegeit, a

külső homlokzat új színt kapott,
az ablakokat külső spalettákkal
szigeteltük. Központosítottuk a
fűtést, új feljárót kapott a padlás. A
felújítást helyi mesterek végezték,
illetve az asztalos és famunkákat a
Két Új Gyalu Asztalos Manufaktúra.
Köszönjük!

folytatás a 10. oldalon

Válogatás a „Reménység Háza” programjaiból
Csurgói kirándulás 2020. augusztus 22.

Filmklub 2020. szeptember 17.

Presbiteri találkozó a református templomban 2020. szeptember 26.

Útfelújítás
Szeptemberben új aszfaltot kapott községünk
két utcája. A Zrínyi utca a Magyar Falu Program
és önkormányzati
önerő által újult meg.
A munkálatokat a Sztráda 92 végezte. Az
Önkormányzat és az olajkutatási munkálatot
folytató cég közös finanszírozásával újult meg
a József Attila utca országútja. Még ebben a
polgármesteri ciklusban a tervek szerint megépül a
Rákóczi utca elejét a temetővel összekötő, ma még
földút aszfaltozása. Új aszfaltréteget kap a Petőfi
utca és kerékpárút épül a polgármesteri hivataltól
a „tölgyfáig”. A járdák töredezett és hiányos
szakaszainak pótlása és felújítása is a tervek között
szerepel.
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KÉTÚJFALUI KONRÁD IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA
Továbbra is Bázisintézmény!
Az intézmény a befogadó pedagógiai gyakorlat
alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely az
Oktatási Hivatal engedélyével 2023-ig.
A horizontális tanulás lehetőségét nyújtja az iskola
inkluzív jó gyakorlatai. Országos feladatot lát el. A
hospitációs tréningek során bemutatott és megismert
integrált helyi tantervet és a több szintű differenciált
feladatlap-rendszert országosan több iskola adaptálta.
A 2020/2021. tanévben 5 szakmai program online
megvalósítását szervezik és bonyolítják a pedagógusok.

Versenyeredmények a 2019/2020. tanévből,
melyek kihirdetése a 2020/2021. tanév őszi
időszakában történt:

Kaán Károly megyei természetismeret verseny
eredményei:
6. helyezés Kiss Fruzsina
8. helyezés Lackó Edit
10. helyezés Bognár Péter
12. helyezés Klózer Sára és Tőkési Kincső
14. helyezés Kadlicskó Jázmin Virág
Országos általános iskolai nemzetiségi
tanulmányi verseny Roma népismeret I.
kategóriában:
1. helyezés Kadlicskó Jázmin Virág
3. helyezés Klózer Sára
Országos általános iskolai nemzetiségi
tanulmányi verseny Roma népismeret II.
kategóriában:
2. helyezés Papp Csenge Zsanett
3. helyezés Tóth Virág Dorina

Tanítsunk Magyarországért program
Iskolánk tanulói mindig is lelkesen fogadták
a külső helyszíneken lezajló programokat.
Tapasztalataik alapján ugyanis ezek
kivétel nélkül izgalmas, szórakoztató és
érdekes tevékenységeket nyújtottak.
Az intézmény is nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy főként pályázati keretekben
biztosítson minél több ilyen lehetőséget.
A múlt tanévben a hetedikesek
számára nyílt alkalom a „Tanítsunk
Magyarországért” programban való
részvételre a Pécsi Tudományegyetem
kezdeményezésére, hiszen az egyetem
gyakorló iskolája vagyunk.
A kistelepüléseken élő gyerekeknek
szüksége van arra, hogy valaki megmutassa
nekik azt, hogy a környezetük által
körülhatárolt, jelenleg elképzelt burkon
kívül is van élet és vannak lehetőségek,
vagyis a képességeik alapján tanulással
sokra vihetik. A „Jó pap holtig tanul.”

mondást mindenki ismeri, de kevesen
gondolnak arra, hogy a tanulásnak
csak egyik, de nem egyetlen formája az
iskolapad. A gyerekek sem fogalmaznának
úgy ezeken az alkalmakon, hogy: hú,
fiúk, most tanulunk. Mert játékosan,
szórakozva szereznek új tapasztalatokat,
úgy, hogy szinte észre sem veszik.
Ezek a fiúk és lányok most már abban a
korszakukban vannak, amikor a kortársak
hatása legalább akkora, ha nem nagyobb,
mint a szülőké, nevelőké. Ezt a kortárs
szerepet töltik be azok az egyetemista
lányok, akik felismerve, hogy jó érzés
továbbadni mindazt, amit tudunk, és
látni, hogy ennek mások is hasznát veszik,
mentornak jelentkeztek.
Ők négyen vannak, egyénenként négyöt kis barátjukkal foglalkoznak. Az
egyetemisták irányításával, segítésével
Karsáné Pagonyi Zsuzsanna mentortanárt
bízták meg. A járvány nagyon beszűkítette
a lehetőségeket, de azért érdekes,

tanulságos
eseményeket
tudtunk
lebonyolítani, mint pl. ismerkedés
a többi résztvevő iskolával a pécsi
egyetemi sportpályán, a falu bemutatása
a mentoroknak, állatkert látogatás,
nyársalás, önismereti játékok a tóparton,
online
konferencia
beszélgetések,
személyes,
továbbtanulást
segítő
foglalkozások. Az egyik fontos célkitűzés
ugyanis az, hogy a megfelelő középiskolát
megtaláljuk nyolcadikosainknak. Ott
pedig szintén lehetőség lesz arra, hogy
folytassák a „Tanítsunk Magyarországért”
programot, hiszen nem csak általánosban,
hanem középiskolában is élhetnek
a lehetőséggel. Nagyon szeretném,
ha néhány diákunk egyetemistaként
visszatérne, és ő is segítené az akkori
hetedik-nyolcadikosokat. Hiszen kapni jó,
de adni még jobb.
Karsáné Pagonyi Zsuzsanna
pedagógus
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SPORT
Az egyesület év elején licensz kérelmet
nyújtott be a Magyar Labdarúgó
Szövetséghez. Az elbírálás kedvező
volt, a csapat magasabb osztályba
került, így az őszi bajnokságot már a
Megye I. osztályban kezdhette meg.
A magasabb minősítés mutatja,
hogy az egyesület számos tárgyi,
anyagi feltételnek megfelel. Adott a
humánerőforrás is, hiszen lelkes edzők
bátorítják a különböző korosztályban
játszó fiatalokat. Heti rendszerességgel
zajlanak az edzések több alkalommal.
A hétvégén a bajnokság meccseit
játsszák, így az egyesületben
feladatot vállaló szakemberek mind a
felkészítésben, mind az utaztatásban
valamint a szervezésben is komoly
felelősségteljes munkát végeznek.
A sportlétesítmény folyamatosan
fejlődik. Az idei évben bővült a
kiszolgáló épület, női vizesblokk
készült és megújultak a nyílászárók.
Elkészült és az időjárástól függően
üzemel a füves pálya automata
öntözőberendezése. Folyamatos a
pálya gyepszellőztetése, mely a kiváló
minőséghez járul hozzá. A focisták új
felszerelésben léphetnek pályára.

A Két Új Gyalu Asztalos
Manufaktúra
az
alkotóház
megnyitását megelőző időszakban
és azóta is rendszeresen segíti
asztalos munkájával a bútorok
megújulását a nyílászárok javítását
új berendezési tárgyak létrejöttét.
Így sikerült megmenteni a konyha
ablakait, a veranda üvegezését,
párkányát. Az elkorhadt ajtófélfát
kicserélték, új küszöböt kapott a

Bajnokság
Nyár végén, ősz elején folyamatosan
indult a bajnokság a különböző
korosztályokban. Először a felnőttek
nyitómeccse zajlott itthon hazai
pályán, mely győzelmet is hozott. Majd
az U19 és U16 korosztály meccsei
indultak. A Bozsik programban focizó
diákok szeptember 13-án kezdtek.
Sajnos a COVID-19 világjárvány
ismét beleszólt a játék folyamatos
lebonyolításába. 2020. november 11.
00:00 órától a szigorító intézkedések
miatt a bajnokság szünetel.

Emlékezünk
Megrendülten élte meg idén is az
egyesület, hogy a földi élet bizony
véges, az elmúlás visszafordíthatatlan.
Elveszített egy fontos embert, aki
aktívan részt vett az egyesület
mindennapjaiban. Gondozta a pálya
füvét, ügyelt a mezek tisztaságára,
utaztatta a meccsekre a focistákat,
segített ott és akkor, amikor szükség
volt rá. Lelkes volt és lelkesített. Ő volt
Tóbel József. Emléktáblájáról örökös
nézője a hazai meccseknek. Csakúgy,
mint Wengert Norbet focista, Keller
Kálmán egyesület vezető, és Pöttendi
Sándor szervező. Az egyesület idén
emlékfalat avatott, ahol megemlékezik
az egyesület életében fontos szerepet
betöltött személyekről.

Télen is aktívan!
A járvány adta helyzet függvényében
a csapatok játszani szeretnének télen
is. Bízva az egészségben az egyesület
tervez. Az U19 és U16 korosztály
indul a téli futsal bajnokságban.
A „bozsikosok” téli teremtornán
vesznek részt. A felnőtt csapaté a mini
bajnokság, helye a műfüves pálya.

Boros István
elnök

mélybéléses bejárati ajtó. A ház
arculatát meghatározza, igazán
széppé varázsolja a külső spalettás
ablakszárnyak. Gyönyörű lett a
teakonyha pultja, árkádos polca. A
lelkiismeretes munkát az asztalos
műhelyben
dolgozó
Molnár
Gábor, Pitz Tamás és Tóth József
végzi. Munkájukra továbbra is
számítunk és nagyon köszönöm,
köszönjük!
Nagy Edina
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Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
Kemence avatás a Napraforgó oviban
Régi vágyunk valósult meg ezen
az őszön, hiszen a Manócska
Alapítvány jóvoltából és a kétújfalui
önkormányzat EFOP 3.9.2. Humán
kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben nevű pályázata
keretében
rendezvényszervező
cég
segítségével
kemencét
avathattunk az óvoda udvarán.
Erre a napra a gyermekekkel
nagyon készültünk, az avatáshoz
kapcsolódó dalokat, verseket
tanultunk.
Az
óvodavezető
köszöntőjét követően a kemencét
Klózer Gyula polgármester úr
avatta fel, majd megkezdődött
a mulatság. A gyermekekhez a

Hanga Banda zenekar érkezett,
akik vidám zenéléssel és játékokkal
szórakoztatták őket.
A
különböző
kézműves
tevékenységeket
az
óvodai
csoportokban
szerveztük
meg, melyeken a kiscsoportos
gyermekek szülei is részt vehettek.
A délelőtt folyamán a kemencében
punyát,
langallót
sütöttünk,
bográcsban készült a lecsó az óvodai
dolgozók
közreműködésével.
A sok finomságot, a kézműves
tevékenységekhez az eszközöket a
pályázat biztosította. Gyermekek
és felnőttek egyaránt jól érezték
magukat ezen a különleges napon.

Manócska Alapítvány felhívása!
Az óvodás gyermekek segítésére létrejött Manócska Alapítvány jótékonysági bálját nem lesz
lehetőségünk megszervezni ebben az évben, az alapítványt támogathatják egyéb módokon.
Adventi vásárt szervezünk az elkövetkezendő időszakban, a kézműves termékeket
meg lehet vásárolni az óvodában munkanapokon 08:00-15:30-ig. Az Adventi vásár
megközelítése az udvar felől a hátsó bejáraton. Maszk használata kötelező!
Az alapítvány számlaszáma: 50800087-15317883 Takarékbank
Eddigi és jövőbeni támogatásukat is hálásan köszönjük a gyermekek nevében is!
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Szüreti mulatság
Hagyományos szüreti mulatságunkat
rendhagyó módon szerveztük meg
az előző évekhez képest. Sajnálatos
módon a kialakult pandémiás helyzet
miatt a gyermekek családjait nem
tudtuk meghívni a rendezvényre.
A különféle játékos és kézműves

tevékenységek a 3 csoportban
párhuzamosan zajlottak. A magyar
hagyományok mentén szerveztük
a programokat. A gyermekek
ismerkedtek az őszi gyümölcsökkel,
szőlőt
szüreteltünk,
préseltünk,
mustot kóstolhattak, süteményeket
sütöttünk. Rajzversenyt szerveztünk,
tapintásos,
kóstolós
érzékelős

játékokat játszottunk, melyek során
fejlődtek a gyermekek testi, érzelmi
és értelmi képességeik.
A
délelőtt
folyamán
magyar
népzenét hallgattunk, majd zenéstáncos mulatsággal zártuk a napot a
gyermekek nagy örömére.
Gellai Viktória, Gerleczné Gelencsér
Éva óvodapedagógusok

Egy délután az egészségért
Az Elemy Sándor Művelődési Ház udvara biztosította a helyszínt annak a családi napnak, mely egy komplex rendezvény
volt 2020. szeptember. 11-én. A pandémia miatt fokozott készültség mellett zajlottak a programok. Távolság tartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés elengedhetetlen feltétel volt. Dr. Vilyevácz Ilona és orvos kollégái, asszisztensei szűrő
program keretében vérnyomás-, vércukor-, testsúly és húgysavszint mérést végeztek. A szűrés résztvevői ajándékot
kaptak és finom, egészséges étellel lettek megvendégelve. A gyerekek légvárban ugrálhattak, kézműves foglalkozáson
alkothattak.
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Megnyílt a Hatalkotó ház!
folytatás az 5. oldalról
2020. október 2-án átadó ünnepre
került sor. Szerettük volna, ha a falu
apraja – nagyja együtt csodálhatja
meg a szépen felújított közösségi
teret, ám a COVID-19 járvány
miatt nem lehetett nagyszabású
rendezvényt szervezni. Itt a Hírmondó
oldalain
viszont
lehetőségünk
van megosztani a lakosokkal az
avatáson és névadón készült fotókat.

Szent Mihály búcsúra készültünk,
pénteki napot írtunk. A község
elöljáróin és intézményvezetőkön
túl, azok a pályázók is meghívást
kaptak, akik a tavasz végén, nyár
elején, az önkormányzat által
kiírt alkotópályázaton nyertek és
a névadó pályázaton pályáztak.
Az „Itt élek, itt az otthonom”
alkotópályázatra gyerekek, diákok
rajzoltak. 19 pályaműből 5 különdíjas
lett és minden pályázó emléklapot

kapott. A névadó pályázatra 6 ötletes
pályamű érkezett, mely alapján
az alkotóház neve: HATALKOTÓ
HÁZ lett. A névadó szülők névadó
levelet kaptak, valamint elültettek
az alkotóház udvarán egy fát, mely
a NÉVADÓK FÁJA nevet viseli majd
a jövőben. A névadó „szülők”: Litter
Lászlóné, Litter Nedda, Litter László,
Géczi Mónika, Farkasné Költő Edit,
Kis János.

Az alkotóház indítja programjait, mely közül a HATJÁTÉK
KLUB, mely társasjátékok megismerését tűzte ki célul,
már első foglalkozását megtartotta. Péntekenként fogadja
a gyerekeket 14:00-15:00 órában. Országosan működik a
MATE, Magyar Társasjátékos Egyesület. Számos tagja van,
melyhez akár mi is csatlakozhatunk a jövőben. A Hatjáték
klub egyelőre gyerekeknek indult, ám játékos kedvű
felnőttek is csatlakozhatnak.

Sajnos a járvány miatt, átmenetileg szüneteltetnünk kell programjainkat.
De nem lesz ez mindig így! Amint egészségünk engedi a megnyílt klub
folytatja működését és elkezdjük az új programokat is. A közösségi felület
segíti a szervező munkát. A facebook oldalon egy zárt csoport jött létre
HATALKOTÓ HÁZ néven. Itt a fontos események, hírek folyamatosan
megjelennek. Már több mint 60 tagunk van. Szívesen fogadjuk az
ajánlatokat olyan személyekről akikről tudjuk, hogy örömmel csatlakoznak.
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Terveink
A közeljövőben a játékklubon
kívül indul egy „Gyapjas klub”,
ahol
nemezelés,
szövés-fonás
mesterséggel
ismerkedhet
a
résztvevő. Valamint tervezünk
indítani egy „Nosztalgia” klubot,
ahol a régi idők elevenedhetnek meg
azáltal, hogy mesélünk egymásnak
a régi szokásokról, mert még
emlékezünk rá, vagy megkóstoljuk
a finom ételeket, mert még tudjuk
a receptet és elkészítjük, vagy
megnézzük a régi fotóalbumokat a
régi videofelvételeket, vagy elhozzuk
hímzéseinket, kötést, horgolást
és megtanítjuk az elfeledett
kézimunkát.
Elénekelhetjük,
elmuzsikálhatjuk és eltáncolhatjuk
azt, amit még nagyapáinktól
nagyanyáinktól hallottunk, láttunk
csak azért, hogy az utókor is tudja

kik is éltek, élnek itt Kétújfaluban.
Jövő év tavaszán szeretnénk, ha
elkészülne az alkotóház udvarára
tervezett gyógynövényes kert,
valamint az a játszótér, ami a régi
hagyományos játékokra tanít.
A kukoricagórét interaktív térré
alakítjuk, melyben lehet csuhézni,
kukoricát
fosztani,
kopozni.
Kiállító terében láthatjuk majd a
környéken termesztett szántóföldi
növényeket,
érzékszerveinkkel
érzékelhetjük
a
terméseket,
magokat. Távolabbi terv az istálló
és pajta épületének felújítása. Az
istálló és padlása a mezőgazdasági
eszközök kiállító tere lesz, a pajta
egy pajtaszínház, mely színpadán
bemutatkozhatnak
tehetséges
gyermekeink, amatőr felnőtteink,
profi vendégszereplők.
Az alkotóház folyamatosan fogadja
a felajánlásokat. Gyűjtjük a régi kor
emlékeit, hagyományait: használati

tárgyakat,
fotókat,
viseletet,
vásznakat,
mezőgazdasági
eszközöket…stb. A felajánlott
tárgyak értéktárba kerülnek. Az
átvétel során a felajánló nyilatkozik
a felajánlás módjáról és ennek
értelmében a felajánlott tárgy
az alkotóház tulajdonába kerül
vagy a kiállítási idő alatt lesz az
alkotóházban, ám mindvégig a
felajánló tulajdona marad.
Eddigi felajánlók: Ulrich Schultz,
Géczi Mónika, Farkasné Költő
Edit, Somogyi Jánosné, Lempel
Katalin, Szigeti Vendel, Orbán
István, Lengyel József, Fekete Ildikó
és szülei, Litter László, Gerleczné
Gelencsér Éva, Lipcsei Zsolt
Felajánlásaikat köszönjük!
Az értékeket megőrizzük, vigyázunk
rá!
Nagy Edina

Lakossági Tájékoztató

Általános temetkezési információk
,,Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csendesen.”
Egy családtag elvesztése minden esetben
nehéz és fájdalmas időszak a hozzátartozók
számára mégis a legnehezebb pillanatokban
kell a gyászoló családnak a hivatalos
teendőket intéznie. Az alábbiakban
felsorolunk néhány kérést, információt a
temetés szervezését segítve.
 Kétújfalu Község Önkormányzatának
értesítése
a
temetés
pontos
időpontjáról, valamint a temetkezési
vállalat elérhetőségéről a könnyebb
egyeztetés érdekében.
 Új sírhely választása esetén kérjük,
hogy a polgármesterrel legyenek
szívesek egyeztetni. Az új sírhely
Kétújfalu település köztemetőjében
ingyenes, nem kell megváltani.
 Meglévő sírhely esetén be kell jelenteni

a Kétújfalui Közös Önkormányzati
Hivatalban (Jegyzőség) a temetkezés
pontos helyét /például: Katolikus
Temető, Jobb oldal, 1 4. sor, 2. hely,
név/, amennyiben ezt a bejelentést a
temetkezési vállalkozó nem végzi el.
 A temetkezési vállalkozót megkérni,
hogy jelezze az Önkormányzat felé,
mikor érkeznek a temetés napján az
előkészületeket megkezdeni.
 Az elhunyt azonosítása koporsóban
történő temetkezés esetén. Mielőtt
a búcsúztatás megkezdődne - a
jogszabályoknak megfelelően - ezt
az azonosítást kötelezően el kell
végezni, mégpedig egy hozzátartozó
részvételével. Erre azért van szükség,
mert a hozzátartozó nem kíséri

folyamatosan a halál bekövetkeztétől
- történjen ez a kórházban, otthon,
vagy közterületen és közúton -, s
közvetlenül a temetési szertartás
megkezdése előtt igazolnia kell, hogy
az a személy van a koporsóban, akiről
a halotti bizonyítvány szól.
 Kétújfalu településen jövedelemre
való tekintet nélkül az elhunyt
hozzátartózója jogosult egyszeri 50000
Ft-os temetkezési támogatásra, melyet
a temetkezési vállalkozótól kapott
számlával, valamint egy kérelem
benyújtásával tud igényelni
Köszönjük szíves együttműködésüket!

folytatás a 12. oldalon
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Lakossági Tájékoztató
Szociális tűzifa

Postahivatal üzemeltető váltás

Kétújfalu
Község
Önkormányzata
az idei évben is sikeresen pályázott
szociális
tűzifa
támogatásra.
A
szociális tűzifa kiosztásának törvényi
előírásait figyelembe véve a település
háztartásainak nyilatkozatot kell tenniük
a jogosultság igazolásához, melyet
hamarosan eljuttatunk Önökhöz.A
tájékoztató és nyilatkozat minden
szükséges információt tartalmaz majd.
Kérjük szíves együttműködésüket.

Értesítjük a kedves lakosokat, hogy a
helyi postát jelenleg üzemeltető Lévy
József és kedves felesége befejezte
tevékenységét. Ezúton is köszönjük
eddigi munkájukat! Kétújfalu Község
Önkormányzatának Polgármestere és
Képviselő Testülete döntést hozott, mely
szerint az Önkormányzat vállalja a Posta
tovább üzemeltetését, hogy a jelenleg
elérhető szolgáltatások változatlanul
megmaradjanak és elérhetőek legyenek
helyben.
Az üzemeltetés részletei (pl.: nyitva
tartás, szolgáltatások) kidolgozás alatt
állnak, amint részletes információkkal
rendelkezünk, tájékoztatjuk Önöket. Az
átállási időszakban mobil posta biztosítja
a zavartalan szolgáltatást.

A tűzifa várható kiosztásának
időpontja: 2021.január
Azon
háztartásokat,
akik
nem
jogosultak szociális tűzifa támogatásra,
az Önkormányzat az előző évekhez
hasonlóan az idei fűtési szezonban is
szeretné támogatni.

Lakossági tájékoztató az idei
rendezvényekről
A 2020-as év mindannyiunkat új helyzet
elé állított. A világjárvány gyorsuló
terjedése kapcsán Önkormányzatunk
az idei év hátralévő részére minden
rendezvényt lemondott.
A Mikulás buli ugyan elmarad, de a
gyermekek nem maradnak idén sem
ajándék nélkül.
A szilveszteri mulatságot sem tartjuk
meg.
Köszönjük
megértésüket
és
együttműködésüket!
Vigyázzanak magukra, egymásra és
tartsák be a védekezésre vonatkozó
szabályokat!

TILOS AVART ÉGETNI!
2021.január.1-től lép életbe az új
jogszabály mely magában foglalja,hogy
országosan tiltott az avar, ágak, szemét
stb. égetése .
A
környezet védelmének általános
szabályairól szóló törvény és a természet
védelméről szóló törvény módosítását
148 igen szavazattal, 21 tartózkodás

mellett fogadta el a parlament.
A törvény indoklásában emlékeztettek
arra, hogy a levegő nem megfelelő
minősége miatt uniós kötelezettségi
eljárás van folyamatban Magyarország
ellen. A levegőminőség alakulásában
pedig a lakossági fűtés mellett kiemelt
szerepe van az avar és a kerti hulladék

égetésének.
Jövő év január 1-jétől törlik azt
a rendelkezést, amely alapján az
önkormányzatok
rendeletben
szabályozhatják az avarégetést, így
általánossá válik a levegő védelméről
szóló kormányrendelet alapján a tilalom
az egész országban.

De mi is legyen a sok zöld
hulladékkal?
Komposztáljunk!

részeket visszatesszük a komposztálóba.
A komposztot fel lehet használni,
ültetéskor növények alá kerülő
földhöz lehet keverni, lakásokban
virágcserepekbe,
balkonládákba
rakhatjuk, zöldség- és virágágyások,
szőlők, gyümölcsösök termékenységét
segíthetjük elő. Ha azok talaját 2-5 l/m3
mennyiségben beterítjük komposzttal,
majd azt beforgatjuk az alatta lévő
földbe, a kertben kitűnő a föld
javításához.

Mennyi idő alatt készül el a komposzt, és
mire lehet felhasználni?
Kb. 3 hónap alatt friss komposzt
keletkezik. Kb. 12 hónapot kell várni
ahhoz, hogy érett komposztot kapjon.
A friss komposzt még nem teljesen
stabil, átalakult, ezért a növények
gyökérzetére, növekedésére káros
anyagokat tartalmazhat. Az érett
komposzt sötét, feketés barna, könnyen
morzsálódik, tavaszi eső áztatta földre
emlékeztető illatú. Befejezéskor az
anyagot át kell rostálni, a fennmaradó

Óvjuk együtt
környezetünket!
szabályokat!

egészségünket
Tartsuk
be

és
a

Köszönjük ,hogy Ön is együttműködik!
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Hulladékgyűjtés
Kétújfalu településen ingatlanonként
hetente egyszer, szerdai napokon
viszik el a kommunális hulladékot
(ünnepnapokon is), ingatlanonként
egy darab 110 literes hulladék gyűjtő
edény ürítésének költségét Kétújfalu
Község Önkormányzata átvállalja.
Tapasztaltuk, hogy sok esetben nem
elegendő a háztartásoknak egy 110
literes edény.

Kétújfalu Község Önkormányzata
ezért 2 darab hulladékgyűjtő pont
kiépítését szeretné megvalósítani
az elkövetkező hónapokban,mely
hulladékgyűjtő pontokon lesznek
szelektív tárolók üveg,papír és
műanyag
hulladék
gyűjtésére,
valamint ezen pontokon kihelyezésre
kerül
egy-egy
1100
literes
kommunális hulladék tárolására
alkalmas szemetes is. Amennyiben
egy háztartásnak nem elegendő
egy 110 literes szemetes, akkor a
hulladékot zsákba helyezve oda is
elviheti a jövőben.

Jelenlegi szelektív hulladékgyűjtő
pont:
Arany János utca 11. Önkormányzat
épülete mögött
Tervezett pontok:
1. Petőfi utca -Rákóczi utca
kereszteződés
2. Rákóczi utca Sportpálya bejáró
mellett
Szelektív
hulladékgyűjtéssel
csökkenthetjük kommunális kukánk
újrahasznosításra
nem
kerülő
hulladékmennyiségét.

Mit tegyek, ha közvilágítási hibát észlelek?
Az élet- és vagyonvédelmet
veszélyeztető hibákat kérjük, a
telefonos elérhetőségen jelentse
be. Jellemző élet és vagyonvédelmet
veszélyeztető közvilágítási hibák: kiés megdőlt lámpaoszlop; hiányzó
kandeláber
ajtó;
megrongált/
lógó lámpa búra. Közvilágítási
hibát
ingyenesen
hívható
telefonszámon
06-80/205-020,
online az ügyfélszolgálaton: (https://
w w w. e o n . h u / h u / l a k o s s a g i /
elerhetosegek/kozvilagitashibabejelentes.html) jelenthet be.



Milyen információkat szükséges
megadnia a sikeres hibaelhárításhoz?
• Pontosan hány lámpát érint a
meghibásodás?
• A meghibásodott lámpa címe (utca,
házszám) vagy az oszlopon szereplő
sorszám, ha van
• Amennyiben több lámpa hibásodott
meg, hogyan helyezkednek el
egymáshoz képest? Például egymás
mellett 2 db lámpa, vagy minden
második lámpa?

• Milyen utcaszakaszon áll fenn
a probléma? Például több lámpa
meghibásodása estén Település név,
Utca név házszám tól-ig (pl.:Kossuth
utca 78-tól 102-ig)
• Mikor észlelte a hibát?
• Elérhetőségei, melyen kollégáink
kereshetik esetleges hibapontosítás
céljából: név, telefonszámot, e-mail
cím.
A közvilágítás meghibásodását
bejelentheti
Kétújfalu
Község
Önkormányzatán is!
Arany János utca 11. szám alatt ,
valamint a 06-73/342-201 vagy 0673/542-016-os telefon számokon is.



Köszönjük együttműködésüket és
segítségüket!
A
közvilágítás
javítását,
karbantartását Kétújfalu településen
a Watt-Eta Kft végzi.
A lámpák javítását a bejelentéstől
számított 14 napon belül tudja
megvalósítani a cég.

Kétújfalu Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete elkötelezett
amellett is, hogy településünket
minél biztonságosabbá tegyük, akár
a közvilágítás fejlesztésével is.
A tavalyi évben a Petőfi és Zrínyi
utcában sikerült rendezni a lámpa
hiányosságokat, az elkövetkező
időszakban megoldódnak a többi
utcában is ezek a problémák.
Új lámpatestek felhelyezésével,
valamint a régi izzók korszerű ledes izzóra lesznek cserélve minden
lámpatestben.
A
Lakossági
Tájékoztatót
szerkesztette: Szeitz-Horváth Renáta
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Augusztus
Aug. 01. Kétújfalui Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a
ROMA
HOLOKAUSZT
(Pharrajimos)
Magyarországi Áldozatainak Emléknapja
alkalmából koszorúzott a Kétújfalu helyi
temetőben a művelődési házban pedig
közös filmnézés volt.
Aug. 02. Kétújfalui Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kirándulást szervezett Budapestre, a
Holokauszt Emlékközpontba.
Aug. 06. Közmeghallgatás az Elemy
Sándor Művelődési Házban. Téma:
Kétújfalu településfejlesztési terve.
Aug. 07. Nagycsoportosok búcsúztatása
az oviban.
Aug. 22. Horgászverseny a Kétújfalui
Gyöngyös
Horgászegyesület
szervezésében az önkormányzat taván.
A Reménység Háza szervezésében a
református hívek kirándulni mentek.
Csurgón a református templomot
tekintették meg, délután strandon voltak
Nagyatádon.

Krónika
Aug. 23. A felnőtt focicsapat bajnoki
meccsei elkezdődtek.
Aug. 24. 2020-21. tanévben 115 ezer
forint ösztöndíjat kapott 8 fő a Dankó
Pista ösztöndíj támogatás keretében.
Aug. 25. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
támogatást nyújtott az általános iskola
és óvoda részére. Az iskola 300 ezer, az
óvoda 150 ezer forintot kapott, melyet a
gyerekek szükségleteire és a gyerekeknek
szervezett foglalkozásokra használnak fel.
Aug. 26. Szülői értekezlet az óvodában.
Aug. 29. Koncerttel egybekötött
istentisztelet a Református Templomban.
Fellépő vendég: Mészáros János Elek
operaénekes.

Szeptember
Szept. 01. Iskolai tanévnyitó a Kétújfalui
Konrád Ignác Általános Iskolában.
Szept. 11. Egészségmegőrző családi nap
az Elemy Sándor Művelődési Házban.

Szept. 12. A Kétújfalu és Térségéért
egyesület regionális ULTI partit szervezett.
Szept. 13. Indul a Bozsik focibajnokság a
kicsiknek.
Szept. 18. Kemence avató ünnepség az
óvodában. Vendég Hanga Banda zenekar.
Szept. 25. Szüreti nap az óvodában

Október
Okt. 02. Alkotóház házavató és névadó
rendezvénye.
Okt. 04. Szent Mihály napi búcsú.
Okt. 07-09. Informatikai képzés az Elemy
Sándor Művelődési Házban.
Okt. 16. Véradás az Elemy Sándor
Művelődési Házban.

November
Nov. 11. Szigorodó szabályok a COVID- 19
járvány miatt. Kijárási tilalom kezdete.
Nov. 24. Kétújfalu Község Önkormányzat
élelmiszer csomagot osztott a lakóknak

AMI NINCS A RECEPTEKBEN
Manapság a szakácskönyveken kívül
sok, - sok helyről zúdulnak ránk az
ételreceptek. TV-ből, NET- ről, és sok más
forrásból.
Én nem is kaja recepteket szeretnék
megosztani veletek, hanem ami a
címben szerepel- azt ami nincs benne a
receptben.
Ősz vége van és jönnek az ünnepek. Én
ehhez szeretnék segítséget adni azoknak
a lányoknak és asszonyoknak akik még
kezdők a gasztronómiában.
Karácsony előtt sokan sütünk linzer alapú
aprósüteményeket.
Fontos betartani:
Amihez vajat ír a
recept! Vaj kell! Nem zsír, nem margarin.
Sok aprósütemény sütés után kemény.
Süssük meg időben és karácsonyra
megpuhul.
Ha mézeskalácsot sütsz, nem szabad
spórolni! Az igazán jó mézesbe sok méz
kell.
Ne válasszatok olyan receptet amiben
alig van méz. Csalódni fogtok!
Mitől, hogy lesz pille könnyű a tortalap?
A 8 tojás fehérjét verjétek fel, a
szükséges 8 evőkanál cukor folyamatos
hozzáadásával.

Majd adjátok hozzá a kikevert tojás
sárgákat.
Szitáljatok össze 6 evőkanál lisztet,
4 evőkanál keményítővel, ezt lazán
keverjétek össze a habbal.
Sütemények, torták krémjébe: - ne
sajnáljatok igazi vajat tenni, sokkal
finomabb lesz mint margarinnal.
A karácsony legfontosabb sütije a bejgli.
Hetven féle bejgli receptet találhattok,
de higgyetek nekem a legjobb a pozsonyi
kifli tésztájával készül.
Most kivételt teszek és ezt leírom:
50 dkg liszt, - 1 ráma, - 5 dkg porcukor, 2 tojás, + 3 tojás sárgája, - 3 dkg (kevés
tejben) elkevert élesztő, - csipet só.
Gyúrd ki jól és csinálj belőle 4 gombócot.
Így négy (gáztepsziben keresztben
elférő) veknit készíthetsz. Száraz diót
ne tegyetek a bejglibe, cukorszirupban
össze kell főzni, citromhéj, - mazsola jár
bele és egyharmad rész zsemlemorzsa.
A mákot is főzd fel egy kevés cukros
tejben, adj hozzá egy reszelt almát
és citromhéjat. A rudakat a tepsziben
tojással kend meg, pihentesd fél
órát és kend meg újra tojással. Tedd
előmelegített (180 C°) sütőbe.

Ha Karácsony, halászlé!
Akkor lesz igazán finom, ha az alaplébe
a ponty fején, farkán, gerincén kívül,
kárász és egyéb apró hal is kerül.
Halászlét csak jó minőségű paprikával
főzzetek!
SÜSSETEK, FŐZZETEK FINOMAKAT,
ÍGY SZÉPÍTSÉTEK MEG EZT A NAGYON
FURCSÁNAK IGÉRKEZŐ KARÁCSONYT
CSALÁDOTOK SZÁMÁRA.
N.Bözse
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Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
tájékoztatója
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel az ügyfélfogadás hivatalunknál kizárólag
telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges. Amennyiben nem rendelkeznek jóváhagyott időponttal, úgy
munkatársaink nem fogadhatják Önöket. Érkezéskor használják a bejárat melletti csengőt, mert a bejárati ajtót
minden esetben zárva tartjuk. Egyszerre csak egy ügyfél kerül beengedésre.
Telefon: 06-73/342-003

Tájékoztató ásott és fúrt kutak engedélyeztetési eljárásával kapcsolatban
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a kormány az ásott és fúrt kutak ügyintézési határidejét 2023.december 31-ig
meghosszabbítja.
Az eljárás az engedély nélkül létesített kutakra is egyaránt vonatkozik, esetükben vízjogi fennmaradási engedélyt szükséges
kérni. Ezt az 1995. évi LVII. törvény értelmében utólagosan 2023.december 31-ig bírságmentesen megtehetik.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Ha a tulajdonos
a meglévő, engedély nélküli kút legalizálását szeretné megoldani, akkor a Jegyzőt kell felkeresnie és fennmaradási engedélyt
kell kérnie.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához
és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:








a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
500 m3/év vízigénybevétel alatti
a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
magánszemély a kérelmező
a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik
a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.
Amennyiben a kút csak háztartási igény kielégítésre szolgál pl.: csak locsolásra vagy állatitatásra, és azt nem gazdasági
célból használják, akkor nem szükséges szakhatóság bevonása. Ellenkező esetben azonban be kell vonni a Népegészségügyi
Főosztályt, aki akkreditált mintavétel és megfelelő vízminőség esetén megadja szakhatósági hozzájárulását.
Új kút használatbavételi engedély alapján vehető használatba. A meglévő kút a fennmaradási engedély alapján használható.
Aki legkésőbb 2023.december 31.-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra,
annak 2024.január 1.-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság alól tehát csak az mentesülhet, aki az engedélyt
határidőn belül megkéri. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízmunka
vagy vízhasználat esetén 1 000 000 Ft-ig terjedhet. A természetes személy esetében kiszabható bírság összege legfeljebb
300 000 Ft lehet.
Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. A határozattal szemben fellebbezéssel lehet élni,
mely szintén illetékmentes az alapeljárás illetékmentessége okán.
A szükséges nyomtatványok letölthetők a www.kozoshivatal.hu oldalán.
 Kérelem és műszaki dokumentációja 2018. január 1. előtt létesített kutak
fennmaradási engedélyezéséhez (Jegyző részére)
 Adatlap Vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezéshez (Fúrt kút esetén)
 Adatlap Vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezéshez (Ásott kút esetén)

Közérdekű információ
A Kormány 2020. november 11-én módosította a járványügyi intézkedéseket. A kormány által előírt
szabályozások érvényben vannak. 2020. november 25. 00:00-tól lépett érvénybe az idősek vásárlási idősávja.
A hasznos információk ez alapján módosultak, visszavonásig érvényesek.
NYITVA TARTÁS
DOHÁNYBOLT: Hétfő – péntek: 7:00-11:00 – 14:00-18:00
		
Szombat: 7:00-12:00
BENZINKÚT: Naponta 6:00-18:00
tel.: +36-73/342-206
TAKARÉKBANK: Szerda 8:00-14:00
tel.: +36-73/542-043
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: 11. 28.)

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: 05:00-18:00
Szombat: 05:00-12:00
Vasárnap: 05:00-11:00

GONDVISELÉS GYÓGYSZERTÁR:
Hétfő-csütörtök: 7:00-10:15 és 12:45-16:00
Péntek: 7:00-10:15 és 12:45-14:00
tel.: +36-73/342-052

Üzemeltető: Tőkési István
Bolt: Kétújfalu, Rákóczi utca
Hétfőtől péntekig: 6:00-17:00
Szombat: 7:00-12:00
Vasárnap: 7:00-10:00

VÉDŐNŐI SZOLGÁLTATÁS:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel
az ügyfélfogadás kizárólag telefonon előre egyeztetett
időpontban lehetséges.
Kovács Krisztina
Tel: +36-70/770-9384
email: vedono.ketujfalu@gmail.hu

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

Felsőoktatási Ösztöndíj
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Önkormányzat
által támogatott része emelkedni fog a következő
igénylési ciklusra. Az eddigi 10 ezer forint mértéke 15
ezer forintra emelkedik így a felsőoktatásban résztvevő
hallgatók az állami támogatással együtt havi 20 ezer
forintra számíthatnak.
Köszönjük!
A Kétújfalui Hírmondó megjelenését támogatja polgármesterünk.
Az újságban megjelenő tájékoztató célú gondolatokat megírta
vagy közreadta nekünk a község intézmányeiben dolgozó vezetők,
munkatársak, az egyesületek, alapítványok vezetői, képviselői
és lelkes falubeli lakosok. Munkájukat nagyon köszönjük és
számítunk írásaikra a jövőben is.
Áldott ünnepeket kívánunk: Szerkesztőbizottság

A település körzeti megbízottja:
Szeitz Igor r. őrmester
telefonszáma: +36-30/566-7450
e-mail címe:
szigetvarrk@baranya.police.hu
Körzeti megbízotti iroda címe:
Szigetvár, Vár utca 6.
telefonszáma: +36-30/160-0491
Körzeti megbízotti működési körzet:
Bürüs, Enrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu,
Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor

