Tisztelt Olvasó!
A Kétújfalui Hírmondó különszámát tartja a kezében. A negyedévente rendszeresen megjelenő kiadványt egy
időközi lapszámmal bővítjük az aktuális hírek fontossága miatt. Tájékoztatást kapnak a településen zajló fejlesztésekről, a beinduló munkaprogramokról, a nyertes pályázatokról, határidőkről és tervekről. Szeretnénk
felhívni figyelmüket az új képzésekre, a tervezett kulturális programokra. Informáljuk Önöket a lehetőségekről,
támogatásokról, mely életünket megkönnyítheti.
ISKOLAFELÚJÍTÁS
Kétújfalu Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében a TOP-3.2.1-16 számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be. A pályázat
pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés 2020.március 20. napon
hatályba lépett.

Az általános iskola tornaterme 198283-ban épült. Tetőszerkezete azóta elhasználódott, teljes felújításra vár. Az
intézmény hőtermelő rendszere az évek
során folyamatosan átalakult és volt,
hogy egyszerre három különböző energiafelhasználású rendszer biztosította a
zavartalan működést. 1986-ban 26 db
villanykályhát telepítettek egyes tantermek fűtésére. A 90-es évek elején 2
db gázkazán látta el a konyha gázüstjeit
és a tantermek egy részét. Ugyanakkor
vegyes tüzelésű kazán működött a tornateremben. 2011-től a gázkazán már
csak a konyha működésében hasznosul,
a gázzal fűtött tantermekben fatüzelésű
kazán biztosítja a meleget.

Az önkormányzat célja a 7975 Kétújfalu, Zrínyi u. 1. 229. hrsz. alatti általános
iskola és tornatermének energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése,
ezáltal az intézmény működési költségének csökkentése. A fejlesztés hosszú
távú célja a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, a hazai megújuló energiaforrások
fokozottabb használata, a hozzájárulás a
2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv
szerinti megújuló energia részarányra
vonatkozó kötelezettség teljesüléséhez,
hozzájárulás a hazai és az EU 2020 célok
megvalósításához. A fejlesztés közvetetten a település lakosságának, a jövő
generációjának példát mutat az energia

felhasználás módjáról, környezettudatosságra nevelő hatása van.
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek a következők:
1. külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése
2. külső határoló szerkezetek utólagos
hőszigetelése
3. Az iskola épületére 18 KW-os napelemes rendszer, a tornaterem épületére 8,6
KW-os napelemes rendszer telepítése.
4. A fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése,
cseréje és a kapcsolódó fűtési rendszer
korszerűsítése
- fatüzelésű (szilárd, biomassza) kazán
cseréje
- fűtési rendszer korszerűsítése (kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, fordulatszám szabályozású szivattyú, termosztatikus szelepek, a kazáncseréhez
kapcsolódó egyéb fejlesztések)
5. Rehabilitációs szakmérnök bevonásával megvalósításra kerül a projektarányos
akadálymentesítés .
6. A tornaterem tetőszerkezetéről az azbeszt tartalmú hullámpala leszedése, ártalmatlanítása, új tetőcserép elhelyezése
lécezéssel.

KÖZFOGLALKOZTATÁS MÚLTJA, JELENE
Kétújfalu Község Önkormányzatánál az elmúlt években sokszor változott a közfoglalkoztatási program, emberlétszám, feltételek
és megvalósíthatóság tekintetében. A 2015/16-os években a közfoglalkoztatottak létszáma Kétújfaluban megközelítette a 100
főt. Sikerként könyvelhető el, hogy ez a létszám az idei évre jelentősen lecsökkent, a közfoglalkoztatásból kikerült személyek
sikeresen elhelyezkedtek a munkaerő piacon. Az idei program 2020.04.01-el indult, mindösszesen 22 fővel, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Munkaügyi Kirendeltségével közösen szervezett Önkormányzatunk egy alapkompetencia
képzést 16 fő részére, melyből 10 fő a szomszédos településekről érkezik. A közfoglalkoztatásban dolgozóknak is köszönhetően
településünk épül-szépül. Legyen az fűnyírás,szemétszedés,karbantartás,temetőgondozás, parkgondozás és építés stb.
Szeitz-Horváth Renáta

MEGÚJUL AZ ASZFALT

Hosszú évek óta a Kétújfalu és térségében
élő, közúton tömegközlekedést vagy saját
gépjárművet használva, arra vágynak az
emberek, hogy a Kétújfalut Szigetvárral
összekötő útszakasz új aszfaltot kapjon
és biztonságos legyen rajta a közlekedés.
A Magyar Állam a központi költségvetési
forrásból a Magyar Falu Program keretében biztosítja ezen útszakasz megújulását. (SZ)
A Magyar Falu Program keretében megújul az 5808-as jelű Szigetvár-Drávafok összekötő út 2458 méteren a Bürüs
bekötőúttól Kétújfalu Teklafalu felőli
belterületi határáig. A kivitelezési munkák során a régi útburkolaton először
profilozó marást végeznek a szakemberek, majd a legrosszabb állapotú részein
lokális mélymarást követően cserélik a

kopóréteget. Ezt követően a teljes útfelület egységes aszfalt kopóréteget kap. A
felújításnak része a Gyöngyösmelléki bekötőút csomópontjának átépítése, a fő- és
mellékirány hangsúlyosabbá tételével. A
Bürüs bekötőútnál található autóbuszmegállóknál burkolják a padkát, az italbolt
előtti buszmegálló, valamint a Kétújfalu
– Kastélyosdombó összekötő útnál lévő
buszmegálló pár csökkentett öbölként új
peront kap a felújítás során. Az útpadka a
külterületen földből, belterületen 1 méter
szélességben zúzottkőből fog épülni. A kis
sugarú ívekben elemes rázópadkát raknak
le a szakemberek, a meglévő árokrendszert az átereszekkel együtt kitisztítják,
felújítják a szakaszon található 3 hidat és
tartós burkolati jeleket festenek fel.
Szintén a Magyar Falu Program keretében
újul meg az 5808-as jelű Szigetvár-Drávafok összekötő út 2900 méteren. A felújítás

Hobol után kezdődik és a Bürüs bekötőig tart végig külterületen. A kivitelezési munkák során a szakemberek a régi
útburkolaton először profilozó marást
végeznek, majd a legrosszabb állapotú
részeken lokális mélymarást követően
cserélik a kopóréteget. Ezt követően a teljes útfelület egységes aszfalt kopóréteget
kap, az útpadkát földből építik a szakemberek. A felújítás során új peron készül
a Várad-Újpusztánál található jobboldali
autóbuszmegállóba, a meglévő árokrendszert az átereszekkel együtt kitisztítják és
tartós burkolati jeleket festenek fel.
Ezen túl napirenden van a Szigetvár –
Drávafok összekötő út Kétújfalu-Teklafalu közötti szakasz felújításának tervezése
és előkészítése is a Magyar Falu Program
keretében.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

KÖZÖS HIVATAL
2020. április 23-án a Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal új jegyzője Epstein Ferenc. Korábban aljegyzőként dolgozott hivatalunkban, majd a megüresedett és meghirdetett jegyzői állásra sikeres pályázatot nyújtott be, melyhez gratulálunk! Értékes
szaktudásával kívánjuk, hogy a Közös Hivatal szakmai munkáját meghatározza és erősítse.

ELEMY SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ
KÉTÚJFALU ZRÍNYI UTCA 30.
Ki is volt Elemy Sándor?
Elemy Sándor Németújfalu (ma:Kétújfalu) községben született 1842. december 25-én
Elemy György helybéli kántortanító,
jegyző és Gruber Örzse gyermekeként.
Magyar kántor, zenepedagógus, állami
népiskolai tanító, szakíró, a szigetvár-vidéki tanítóegyletet első elnöke volt.
Elhunyt:Temesvár,1897.március 3.
Művelődési Házunk kihasználtsága
rendkívül szerte ágazó. Az épületben található a Csorba Győző Megyei
Könyvtár kihelyezett részlege, ahonnan
a településünkön élő lakosok teljesen
ingyenesen kölcsönözhetnek könyve-

ket. A kínálat vegyes, szinte minden
kategóriában megtalálhatja az olvasás szerelmese a neki való könyveket,
legyen az szépirodalom, dráma, krimi, gyermek könyv vagy akár lexikon.
A könyvtár állománya folyamatosan
frissül. Amennyiben esetleg egy könyvet nem talál az érdeklődő, kérésére
a könyvtár eljuttatja amennyiben állo-

mányában megtalálható a keresett mű.
„A könyvet mindig ketten alkotják: az
író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa.”
Kosztolányi Dezső
Könyvtári nyitva tartás:
Hétfőtől-Péntekig: 9:30- 16:30
Rendezvények esetén a nyitvatartás
változik.
A művelődési ház ad otthont számos
rendezvénynek, árusításnak, tanfolyamoknak, tornának, egészség megőrző
programnak, nyári tábornak, valamit
több alkalommal esküvő helyszín is
volt már. Természetesen szeretnénk
folytatni a megkezdett munkát, és ha
lehet még több színes programot, elfoglaltságot szervezni településünk lakóinak.
Szeitz-Horváth Renáta

HELYZETBEN: AZ ERFO ÚJ ÜZEMET NYIT MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰEKNEK
Június 2-án új üzemet indít Kétújfaluban az ERFO Közhasznú
Nonprofit Kft. A kezdetben 20 megváltozott munkaképességű
dolgozó egyszerűbb csomagolási és irodaszer-előállítási munkákat végez majd az Önkormányzati Hivatal földszintjén kialakítandó tágas műhelyben – ám a későbbiekben a létszám és a
feladatkör is bővülhet.
A munkahelyek megőrzése, ha lehet, minél több új teremtése
a kormányprogram alappillérei közé tartozik. Országszerte, így
régiónkban is erre épülnek a mikrotérségi fejlesztési projektek,
amelyek mindenütt a kistelepülések előrelépésének alapjait
adhatják.
Kétújfalu önkormányzata mindig is nyitottan kereste az új lehetőségeket, számos pályázat sikere igazolja aktív fejlesztési
elképzeléseik helyességét. Ám környékünkön is sok olyan megváltozott munkaképességű ember él, akik számára az átlagosnál is nehezebb maradandóan bekapcsolódni a munka világába.
Ám ahogy a világ sok más dolgában, itt is segítettek a személyes kapcsolatok, így Klózer Gyula polgármester, valamint Hatházi Milán projektmenedzser közreműködésével került képbe
az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft., és annak a vidéki bővítésre
különös hangsúlyt fektető ügyvezetője, Csizi Péter. Az ERFO a
KÉZMŰ- és a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft - vel közös menedzsment irányítása alatt az országban a legnagyobb megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztató állami tulajdonú
társaság. Elsődleges feladatuk e réteg számára a képességeiknek megfelelő, értékalkotó, stabil, hosszú távú munkahelyek
megteremtése országszerte. A társaság presztízsét pedig létszámán túl kiemelt piaci megbízásai is igazolják, hiszen 9137
munkavállalóval 136 telephelyen többek között nagy nemzetközi divatmárkák számára is végeznek rész-bérmunkát.
A hosszas előkészületeket pedig immár látványos tettek követték, az ERFO regionális vezetői az Önkormányzat segítségével a
környező községekben is meghirdetett toborzás nyomán már
meg is tartották Kétújfalun az első személyes egyeztetést. Sőt,
már a felvételi eljárás is megindult, így egy üzemvezető, továbbá 20 kétújfalui, illetve környékbeli leendő betanított munkás
neve máris ott szerepel a nyitásra váró üzem munkaügyi nyilvántartásában.
Ők a nyitáskor könnyebb irodaszer-előállítási és csomagolási
munkákra készülhetnek, ám a társaság tervei között a létszám
és az itt végzendő feladatok folyamatos bővítése, fejlesztése
szerepel.

CSATORNA
Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal települései (
kivéve Kisdobsza Önkormányzat ) közös elhatározásra
jutottak a szennyvízgyűjtés és kezelés megoldása terén.
Jelenleg egyedi szippantásos szennyvíz szállítással valósul meg a szennyvízkezelés. Csatornarendszer nincs.
A korábban létesített Endrőc-Tekla Nonprofit Kft. által
üzemeltetett biológiai szennyvíztisztító telep megtelt,
funkcióját nem tudja ellátni. A települések szennyvizüket a Baranyavíz Zrt. szigetvári telepére tudják beszállítani.
2020. április 21-én Magyarország Kormánya a Széchenyi
2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés”
című VP6-7.2.1.2-16 azonosítószámú felhívást tett közzé. A pályázatban a maximálisan korábban igényelhető
összeget megduplázta, valamint a pályázat benyújtási
határidejét 2016.04.22 naptól 2021.04.21. napig határozta meg. Ez a kedvező kiírás lehetőséget biztosít
arra, hogy végre hosszú évek után megvalósulhasson
egy csatornázott szennyvízkezelő rendszer. Az előzetes
felmérés adatai biztosítják a pályázati megfeleltethetőséget, a tervezői költségbecslés előkészítését. A sikeres
pályázathoz közös megegyezésre kell jutni abban, hogy
a földrajzilag legkedvezőbb település közigazgatási területén kerül kialakításra a szennyvízkezelés telephelye., hogy a lehető legkedvezőbb jogi együttműködési
forma valósul meg, hogy a lakosság a lehető legkedvezőbb feltételekkel jut hozzá a rendszer használatához.
Közös akarat és megegyezés kell, valamint kell a nyertes pályázat, ahhoz, hogy községünk fejlődjön, kedvező hely legyen magánszemélyek és befektetők számára
egyaránt.

Gyémántmise Kétújfaluban
Kétújfalu katolikus templomában 2020. június 28.-án
vasárnap 17:00 órakor ünnepélyes hálaadó szentmise lesz Keczely Károly plébános pappá szentelésének
60. évfordulója alkalmából

Önkormányzat berendezésekkel, eszközökkel és anyagi erőforrásokkal is támogatja a munkahely teremtő projektet.

2020 március végére lezárult Kétújfalu
Község Önkormányzat támogatásával és
tulajdonosi együttműködésével a Kossuth Lajos utcában lévő asztalos műhely
működésének átszervezése.
Az Együttműködünk Szociális Szövetkezet együttműködési megállapodást kötött
az Önkormányzattal a termelőegység piaci alapú működésének bevezetésére. Az

Az együttműködés fő célja a a kialakított
3 munkahely stabil megtartása, lehetőség
szerint további bővítése az elkövetkező
években.
Sikeresen pályázatunk a Szigetvári Munkaügyi Központnál a GINOP és a TOP
programokban 6+3 hónap bértámogatásra is.
Áprilistól 3 fő munkavállalóval, Molnár
Gábor asztalos szakember irányításával

folyik a termelés.
Május hónapban Kétújfalu Község Önkormányzat közterületeire szánt filagóriák, szemetesek legyártását és kihelyezését végezzük.
A nyáron a helyi intézmények, többek
között az Óvoda és a alkotóház felújítási
munkáiból is kivesszük a részünket.
További terveink között szerepel a mikrotérségi önkormányzatok részére közterületi elemek gyártása és installálása,
valamint a magánszféra asztalosipari
igényeinek versenyképes áron történő
kiszolgálása.
Irsik Dániel

ALKOTÓHÁZ
Kétújfalu Önkormányzat 2020. év februárjában egy tájjellegű házat vásárolt. Fő cél a még fellelhető és megmenthető népi kincsvilág összegyűjtése, a hagyományok őrzése,
átörökítése az új nemzedék számára. Az ingatlan Kétújfalu, Zrínyi utca 21 szám alatt található, mely a modernizációs átalakítások során már elvesztette eredeti építészeti
külalakját. Belső terei azonban hordozzák még a régi népi
jelleget: alacsony mennyezet, vastag falak, eredeti kamraajtó, jellegzetes apró ablakok. Jelenleg felújítási munkálatok zajlanak. Kialakításra kerül egy olyan közösségi tér,
mely berendezése az igényes, fából készült parasztbútorokból tevődik össze. A kiegészítő textíliák, a használati
tárgyak, eszközök a korabeli
lakásbelső hangulatát idézi.
A belső tér azon túl, hogy
külsőségében a hagyományokat mutatja, funkcióját
tekintve sokszínű programok
lebonyolítására lesz alkalmas. Tervezünk kézműves
foglalkozásokat, ahol a népi
mesterségek fortélyait tanulhatják meg a résztvevők. Teret biztosítunk olyan tréningek, képzések, előadások lebonyolítására, melyek a népi hagyományok, a gasztronómia,
vagy az egészséges életmód, de akár a tudományos gondolatok közvetítését is szolgálja. A ház nagyságát tekintve a kiscsoportos foglalkozások lebonyolítására alkalmas.
Szeretnénk, ha a kisgyermekektől kezdve a fiatalokon át,
az aktív felnőttek és a már idősebb, szépkorú lakosok is
örömmel használnák a ház adta lehetőségeket és egy igazán kedves, hasznos időtöltésre vagy alkotó tevékenységre
meglátogatnák az Alkotóházat. Az ingatlan területén melléképületek is állnak: istálló, pince, pajta, valamint egyéb,
udvaron található épített tér, mint a kukoricagóré, az ásott

kút mellette az itató vályúval. Az Alkotóház megnyitását
a nyár második felére tervezzük. Ekkor még csak a lakóépület várja majd a látogatókat, a melléképületek és az
udvar felújítása, átalakítása folyamatosan zajlik a további
hónapokban.
Kedves Lakosok!
Gyűjtjük a népi hagyományos eszközöket, bútorokat, textileket, úgy mint ruhadarabokat vagy háztartási textíliákat, legyen az terítő, vászonzsák, falvédő, egyebek! De
szívesen fogadunk régi fotókat a faluról, népviseletről,
közösségi munkáról, iskoláról, bármiről, ami a régi Magyarújfalu és Németújfalu életét ábrázolja. Ezen értékeket, kincseket felajánlhatják
adományként vagy kiállítási
anyagként az Alkotóház állandó kiállítása számára. A
felajánlásokat, adományokat
jelezhetik a Polgármesteri Hivatalban személyesen,
7975 Kétújfalu, Arany János
utca 11., vagy telefonon a
06/73/542-016 telefonszámon, vagy elektronikusan a hivatal e-mail címén: ketujfalupolgarmester@gmail.com,
vagy az Alkotóház programvezetőjénél Nagy Edinánál
személyesen.
Pályázati kiírás
Kétújfalu Polgármesteri Hivatal kiírásában, két pályázat
bátorít mindenkit az alkotásra és a névadásra. Ezen pályázati kiírásokat a különszám mellékleteként találják. Kérjük
pályázzanak minél többen, örömet szerezve településünk
közösségének! A pályázati kiírásban minden fontos információ megtalálható.
								
Nagy Edina, programvezető

AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE
A Szigetvár Város Önkormányzat 2018. februárjában 249,69 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térsége” című pályázat kiíráson. A 249,69 millió forintot meghaladó
összköltségvetésű projekt keretein belül a Szigetvári járás 7 településén egy komplex program valósul meg, amely csökkenti a társadalmi hátrányokat, javítja a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, gyarapítja a helyi tudástőkét. A fejlesztés segíti az egész
életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen
alapkészségek elsajátítását, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.
A projekt eredményeként a konzorciumban lévő 6 településen (Szigetvár, Dencsháza, Somogyapáti, Somogyhárságy, Almamellék,
Kétújfalu) az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
a. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
emberek hozzáférésének biztosítására.
b. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli
programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók
bevonására.
c. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
d. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének
biztosítására.

