
TARTALOM
 Falunap - beszámoló 

 Az önkormányzat hírei

 Falunapi képek

 Merre tartunk? Hová   

    szeretnénk eljutni? 

 De nehéz az iskolatáska 

 Lakossági statisztika 

V I . év fo l yam                   4 . s zámA ké ty i ek  l ap ja

KÉTYI HÍRMONDÓ 
Idén is sikerült méltóképpen 

megrendezni a falunapi rendez-
vényt, amely most kétnaposra        
sikeredett, köszönhetően annak, 
hogy sikerrel pályáztunk, és egy 
brüsszeli projekt révén több pénzt 
tudtunk ráfordítani.
 Augusztus 20-án, szombaton  a 
már megszokott programokkal  
(koszorúzás, kultúrműsor, sztár-

vendégek, utcabál) vártuk az 
érdeklődőket, akik emellett külön-
böző kísérőprogramokon (gyerek-
programok, ugrálóvár, kispályás 
focitorna) is szórakozhattak. A jó 
hangulathoz sokat hozzátett a             
focipályán főzött finom gulyás.
 Vasárnap délután diósdi, 
marosvécsi, és a németországi 
alsbach-haehnleini vendégeknek 

Falunap – 2016

megmutattuk a falu neveze-
tességeit, majd a kultúrházban sor 
került a Diósd és Kéty közötti 
együttműködési megállapodás 
ünnepélyes aláírására. Ezt követően  
színvonalas kultúrműsor szórakoz-
tatta a jelenlévőket. 
 A rendezvényről készült képeket 
a község internetes oldalán és a 
Kétyi Hírmondó aktuális számában                
tekinthetik meg.

Molnár Péter

tisztelettel megkérjük községünk lako-
sait, hogy a hulladékgazdálkodás sza-
bályaival összhangban a temetőben 
keletkező hulladékot legyenek szívesek 
a következőképpen osztályozni:

 - a zöld hulladék (hervadt virágok, 
gyomok)helye a halottasház mellett 
kialakított tárolórekesz,

 - az egyéb hulladéké (művirágok, 
koszorúk, virágcserepek) a régi temető 
bejáratánál elhelyezett konténerek

A zöldhulladék ugyanis nem a szemét-
telepre való. Helyben kell komposztál-
nunk, amit viszont nagyban megne-
hezít, ha közötte műanyagok, drótok és 
egyéb szemét található.

Megértésüket köszönjükA hősi emlékmű és környéke felújítás után

Együttműködési megállapodás Diósd – Kéty Felhívás
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Az önkormányzat hírei               

Falunézés a vendégekkel

A két polgármester, Bogó László és Molnár Péter a megállapodás 
aláírása után

A kétyi képviselőtestület szep-
tember 22-én tartotta  13. ren-

des ülését a kultúrházban.  A gyűlés 
programján elsőként az előző ülések 
határozatainak teljesítése szerepelt.  
E     pont      keretében    a     pol-
gármester tájékoztatta a jelenlévőket 
a függőben levő ügyekről, többek 
közt a szennyvíztisztító építésének 
előkészületeiről valamint a vala-
mikori büfé épületének megvételéről 
folytatott tárgyalások alakulásáról. 
A képviselők  meghallgatták a 
község gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, melyből kiderült, hogy 
az önkormányzat a költségvetés 
teljesítését  a tervezett keretek közt 
végzi, bevételei fedezik a szükséges 
kiadásokat. A község hitelállománya 
folyamatosan csökken.
  A képviselők a továbbiakban 
módosítottak ill. megszüntettek 
két  korábbi  határozatot,  me-
lyek elvesztették aktualitásukat.                              
Jóváhagyták a temető működési 
rendjét szabályozó 2016/5. számú ál-
talános érvényű rendeletet. A temetői 
rendtartás módosítására a jogszabályi 
változások miatt volt szükség. A gya-
korlatban ez falunk lakosai számára 
semmilyen változást nem jelent az 
eddigiekhez képest.
  Ezt követően a képviselőtestület 
foglalkozott a polgármester ja-
vaslatával, amelyben a reformá-
tus parókia és a hősök emlékműve 
közötti telekrész megvételét indít-
ványozta annak tulajdonosától, a re-
formátus gyülekezettől. Jelenleg ez 
kihasználatlanul áll, és a közeljövő-
ben nem nagyon van reális esély arra, 
hogy ott felépüljön az egyházi  iskola 
új épülete. A községi önkormányzat 
számára viszont ideális hely lennne 
az új községháza számára. Mostani 
formájában   a falu  főtere    befe-
jezetlen, hiányzik onnan az az épület, 
amelyet olyan elhamarkodottan 
bontottak le néhány évvel ezelőtt. 
El lehet azon gondolkodni, hogy 
visszaépítsük, ugyanolyan formában, 
ahogy eredetileg kinézett. Ehhez 
persze szükséges, hogy a reformá-
tus gyülekezet beleegyezzen a telek 
eladásába. A képviselők többsége 
támogatta  az elképzelést, és felha-

talmazta a község polgármesterét, 
folytasson tárgyalásokat a tulaj-
donossal az adásvétel feltételeiről.
  A képviselőtestület ezután 
döntött a a panaszok kivizsgálására 
felállított bizottság megalakításáról 
és megválasztotta annak tagjait. A 
következő programpont keretében  
a polgármester röviden tájékoztatta 
a képviselőket  a munkanélküliség 
alakulásáról községünkben. Esze-
rint a tavalyi évhez képest alig egy-
harmadára csökkent a község által 
foglalkoztatott munkanélküliek 
száma. Ez egyrészt pozitív dolog, 
hiszen ez azt jelenti, hogy ennyien 
találtak    munkát       maguknak,       
ugyanakkor az önkormányzat 
számára gond is, hiszen ugyanazt 

a munkát immár jóval kevesebb 
emberrel kell elvégezni. Azon-
ban egyelőre nincs fennakadás, a 
szükséges szolgáltatásokat a község 
képes elvégezni és bebiztosítani.
  A képviselők döntöttek a 
szeméttelep rekultivációjának 
befejezésére ill.  az   illegális            
szemétlerakat felszámolására 
készített két pályázat társ-
finanszírozásáról, melyekhez öt 
százalékos önrészt kell a községnek 
biztosítani.
  Mikus Irén képviselői inter-
pellációit követően az összes             
programpont megtárgyalása után a 
polgármester az ülést befejezettnek 
nyilvánította.

MP
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Egy polgármesternek jó, ha van 
víziója, elképzelése arról, mit 

szeretne hivatali ideje alatt elérni.
 Bár egy választási ciklus négy 
évig tart, felelős vezető ettől            
hosszabb időre tervez. 
Általánosságban elmondható, hogy 
optimálisan három választási 
időszak alatt lehet megvalósítani 
azt, amit az ember polgármesterként 
eltervezett. Az első négy év a             
tanulás és előkészítés ideje. A 
második négy évben kell meg-
valósítani az igazán fontos és nagy 
dolgokat, és a harmadik ciklus alatt 
befejezni a megkezdett munkát. 
Tizenkét év alatt nagy valószínűség-
gel ki is ég a polgármester. Ennyi 
idő, ha komolyan veszi feladatait, 
fel tudja őrölni az embert. Persze 
lehet tovább is folytatni, ha a válasz-
tók elégedettek, és a polgármester 
se fáradt még el túlságosan....
 A fentebb leírtakat a kétyi 
viszonyokra alkalmazva szeretném 
felvázolni elképzeléseimet a falu 
jövőjét illetően. Már majdnem két 
év eltelt azóta, hogy átvettem a falu 
vezetését, nagyjából képben vagyok 
a lehetőségeinket és az előttünk álló 
feladatokat illetően, elvárható tehát, 
hogy ismertessem falunk lakosaival, 
mit szeretnék tenni annak érdeké-
ben, hogy Kéty egy szerethető, ren-
dezett és békés kis falu legyen.
 Községünk fejlesztési program-
ja, amelyet a képviselőtestület a 
tavalyi évben elfogadott, tartalmaz-
za mindazokat a dolgokat és elkép-
zeléseket, amelyeket 2020-ig jó 
lenne megvalósítani. Ebből kiindul-
va és a lehetőségeket figyelembe 
véve szeretném felvázolni, mit lehet 
és kell megcsinálni ahhoz, hogy a 
jól végzett munka után elégedetten 
dőlhessünk hátra.
 Az első lépés a község 
épületeinek felújítása. A kultúrház-
ról most már elmondható, hogy 
kész van. Kívül-belül felújítva, és a 
napokban fejeződik be a fűtési 
rendszer modernizálása.  Ugyanez 
elmondható a halottasházról is, 
amelyet idén sikerült kicsinosítani.  

 A sportházat tavaly kezdtük el 
rendbetenni, fokozatosan végezzük 
a szükséges munkálatokat. Jövőre 
lefestjük az ablakokat és ha belefér, 
átépítjük a WC-t . Ezen kívül a        
zuhanyozókra is ráfér a                             
modernizálás. A tavaly kívülről 
rendbehozott tűzoltószertár épülete 
új funkciót kap. A Jednota-udvarban 
szabadtéri színpadot építünk, ami-
hez a kiszolgáló helységek, öltöző 
ill. nyilvános wc ebben az épületben 
lesznek kialakítva. Távlatilag elkép-
zelhető a Jednota épületének meg-
vétele is, és akkor az udvar felőli 
alsó részt szintén ki tudnánk 
használni. Ezzel nyernénk egy 
olyan zárt és minden szükséges 
infrastruktúrával ellátott teret, ahol 
évente több rendezvényt is meg tud-
nánk szervezni. A falunapon kívül 
például egy majálist, valamint 
ősszel a szüreti ünnepséget.
 A községháza épületét 2017-ben 
felújítjuk. Egyelőre marad a társbér-
let a hivatal illetve a nyugdíjasklub 
között, de ebben az esetben ez csak 
ideiglenes állapot. Amint lehet, a 
községi hivatal kiköltözik és az 
egész épület az udvarral együtt az 
idősek céljait fogja szolgálni. A 
jelenlegi polgármesteri irodában 
kialakítható egy emlékszoba, ahová 
a régi idők tárgyi emlékeit állítanánk 
ki.
 Ez év elején nekifogtunk a volt 
gatter helyén egy szemétgyűjtő 
udvar ill. komposztáló 
kialakításának. Ugyan jelenleg is 
zajlik még az engedélyeztetési        
folyamat, de funkcióját már most is 
betölti és örvendetes módon lako-
saink  is egyre nagyobb számban 
használják ki a lehetőséget, hogy a 
hulladéktól a szabályoknak megfe-
lelően szabaduljanak meg. Ezen az 
ingatlanon is fokozatosan, a 
lehetőségek függvényében  végez-
zük el a szükséges javításokat és 
felújításokat.
 Az óvoda épületének felújítása is 
sürgető feladat. Ezt az Európai unió 
forrásainak segítségével kívánjuk 
megvalósítani. Elkészült a 

Merre tartunk? Hová szeretnénk eljutni?

Folytatás a 4.oldalon

szükséges tervdokumentáció, 
beadtuk a pályázatot és várjuk az 
eredményt. 
 Ezen kívül még a korábbi évek-
ből  maradt két befejezetlen nagy-
beruházás, mindkettő már majdnem 
tíz éve áll: a víztisztító felépítése 
illetve a szeméttelep betakarása és 
rekultiválása. Ezeket is be kell 
fejezni belátható időn belül. 
 A fentebb felsorolt célok meg-
valósítása bőven kitölti  ezt a válasz-
tási időszakot, valószínűleg nem is 
fejeződik be minden a következő 
önkormányzati választásokig. 
Ennek ellenére a tervezést          
messzebbre tekintve kell folytat-
nunk. Az igazi nagy és fontos beru-
házások a 2018-2022 közötti 
időszakban várhatók. Ezek 
előkészítését természetesen már 
most el kell kezdeni. 
A rekonstrukció az iskola épületére 
is ráfér. Miután iskolák felújítására 
jelenleg nem nagyon lehet pályázni, 
ez a feladat átcsúszik a következő 
választási időszakra.
 Régóta fájó pontja a községnek a 
valamikori büfé pusztuló épülete. 
Tárgyalásokat folytatunk az épület 
megvásárlásáról, és ha ebben                
sikeresek leszünk, akkor pályázni 
fogunk  a megfelelő források           
előteremtésére, melyek a szükséges 
felújítási munkákhoz kellenek. Az 
épületet közösségi központként sze-
retnénk hasznosítani. A posta mel-
lett itt kapna helyet a könyvtár és 
azon belül egy olyan helyiség, ahol 
különböző összejöveteleket lehetne 
tartani, és szolgálhatná az egyes tár-
sadalmi szervezetek céljait is. Amint 
a könyvtár kiköltözik a sportházból, 
helyére ott edző- és erősítőtermet 
tervezünk, hogy a fiatalok megsza-
badulhassanak fölösleges energiáik-
tól és egyben hasznosan tölthessék 
idejüket. Ezután  a sportház a 
nevéhez méltóan már valóban csak 
a sporttevékenységeknek adna 
otthont. 
 Utoljára hagytam az új 
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faltozása elkerülhetetlenné válik. 
 A felsorolt tervek mellett az 
önkormányzatnak természetesen 
biztosítania kell a falu lakosai által 
tőle joggal elvárt egyéb szolgál-
tatásokat is, úgymint a közterületek 
rendbentartását, kulturális rendez-
vények szervezését és technikai 
bebiztosítását valamint a civil               
szervezetek és oktatási intézmények 
támogatását, amennyire lehetőségei 
engedik.
 Látható, hogy nem kevés az, 
amit el szeretnénk végezni. És 
sajnos mindenhez pénz kell, még-
pedig elég sok. A kétyi önkormány-
zat egyelőre elő tudta és tudja             
teremteni a szükséges forrásokat. 
Mióta polgármester vagyok, még 
nem kényszerültünk hitelfelvételre, 
és dotációt sem kaptunk eddig. 
Mindent, ami az utóbbi másfél 
évben megvalósult, saját erőnkből 
végeztük el, és a község költség-
vetéséből finanszíroztuk. Nagyobb 
beruházások természetesen külső 
források nélkül nem meg-
valósíthatók, de a pályázatok mel-
lett keresnünk kell a lehetőségeket a 
saját bevételeink növelésére is. 
Ennek legkézenfekvőbb módja az 
ingatlanadó emelése. Ez, bár van 
akikben ellenérzéseket kelt, 
szükséges ahhoz, hogy falunk 
további fejlődése biztosítva legyen. 
Már tavaly decemberben előterjesz-
tettem a javaslatot, akkor a 
képviselők többsége még nem azo-
nosult vele. Idén újra besoroljuk a 
decemberi ülés programjába, már 
csak azért is, mert a jelenlegi rende-
let tartalmaz egy olyan kitételt, 
mely szerint  a lakóházak után a 
jelenleginél kilencszer több adót 
kellene fizetni. Az idei évre ezt a 
megnövelt adót nem vetettük ki, 
hogy polgárainkat ne büntessük az 
előző képviselőtestület hibájáért, 
bevállalva egyszer, hogy nem a sza-
bályokkal összhangban cselekszem, 
de ha nem sikerül elfogadni az új 
rendeletet, amely hatályon kívül 
helyezné a régit, jövőre már muszáj 
lenne. Polgármesterként nem hagy-
hatom ugyanis figyelmen kívül a  
falu minden lakosára vonatkozó 

általános érvényű rendeletet, ame-
lyet a képviselők  megszavaztak.  
 Az adóemelés nem érintené a 
kertek és udvarok, valamint a 
lakóingatlanok után fizetendő adó 
mértékét, hogy polgárainkat ne ter-
heljük feleslegesen. Röviden össze-
foglalva az az egész lényege, hogy 
azokat kapcsoljuk be a község 
fejlesztésének finanszírozásába, 
akik maguktól nem nagyon 
hajlandóak támogatni azt, bár 
megtehetnék. Konkrétan  a kétyi 
kataszter majdnem felén gazdálkodó 
nem kétyiekre gondolok, akiknek 
semmilyen kapcsolata nincs a falu-
val, ugyanakkor a kétyi földekből 
húznak hasznot. A szántóföldek 
után fizetendő adó megemelése  
tőlük venne el plusz forrásokat, 
melyeket a községi önkormányzat 
falunk érdekében használhatna fel. 
Persze az adóemelést nem lehet sze-
lektíven végrehajtani, a helyi 
gazdákra is vonatkozna, számukra 
viszont lehetőségem van dotációt 
nyújtani, ezzel kompenzálva a 
megemelkedő terheiket. Ezen kívül 
a nyugdíjas földtulajdonosok 
számára kedvezményt tudunk biz-
tosítani a földadó összegéből, így 
ők sem fizetnének többet, mint 
eddig. Látható, hogy nem az a cél 
vezényli a falu vezetését, hogy saját 
polgáraival toljon ki, és az ő vál-
lukra rakjon pluszterheket, hanem 
azokkal szeretnénk megfizettetni a 
felmerülő költségeket, akik eddig 
csak a hasznot vitték ki a faluból, de 
nem járultak hozzá annak fejlesz-
téséhez. Hogy ne csak 
általánosságokban beszéljünk, a 
földadó emeléséből tervezett 
többletbevétel  csaknem tizenötezer 
euró lenne évente, ebből azért már 
valamit meg lehet csinálni...
 Ennyit szerettem volna tudatni 
falunk lakosaival, hogy legyen 
elképzelésük arról, mi az, ami az 
önkormányzat  háza táján történik, 
információjuk a tervekről és 
célokról, amelyeket közös erővel 
mindannyiunk érdekében sze-
retnénk megvalósítani.

Molnár Péter, 
Kéty Község polgármestere

Folytatás a 3.oldalról
községháza kérdését, ami már évek 
óta foglalkoztatja a falu köz-
véleményét. Több lehetőség is 
felmerült arra, hol is lenne legjobb 
helye a községi hivatalnak. Jelenleg 
ezek közül kettővel érdemes         
komolyabban foglalkozni. Az egyik 
a büfé épülete, amivel viszont az a 
gond, hogy mivel a postát onnan 
nem szabad kitenni, nehogy elvi-
gyék a faluból, a maradék épület 
nem elég a teljes hivatal számára. 
Ha lesz új községháza, akkor ter-
mészetesen megszűnik az a mostani 
ideiglenes állapot, hogy a hivatal 
két helyen működik. Mindenképpen 
szükséges lenne egy tetőtér-
beépítéses bővítés, amit csak saját 
forrásból vagy hitelből tudnánk 
finanszírozni, mert községi           
hivatalok rekonstrukciójára sem 
lehet támogatást igényelni. Akkor 
meg már lehet, hogy olcsóbb és 
ésszerűbb egy új épület felépítése.
 A másik lehetőség tehát az épít-
kezés. Egy új községháza felépítése, 
amelyet az igényeknek megfelelően 
lehet megtervezni és kialakítani. 
Meg is lenne a méltó helye, még-
pedig az emlékmű körüli park 
mögött a volt református iskola 
helyén. Ahhoz, hogy falunk közepe 
igazán szép legyen, hiányzik onnan 
az az épület. Nem megoldhatatlan 
feladat visszaépíteni úgy, ahogy 
eredetileg kinézett, és akkor ez 
lehetne újra a község domináns 
épülete, csak persze már megválto-
zott funkcióval. Ahhoz hogy ezzel a 
tervvel egyáltalán érdemes legyen 
foglalkozni, először is az szükséges, 
hogy a község megvásárolja a telket 
tulajdonosától, a református gyüle-
kezettől . Bízom benne, hogy a falu 
érdekében nem fognak akadályokat 
gördíteni az elképzelés megvalósítá-
sa elé.
 És ha már mindezen tervek 
valósággá váltak, figyelmünket a 
község úthálózatának megjavítására 
kell koncentrálnunk, mert néhány 
év múlva már sajnos olyan állapot-
ba fognak kerülni minden javít-
gatás, toldozás és foltozás ellenére, 
hogy az utak nagy részének újraasz-
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Falunapi képek - 2016.8.20. - 2016.8.21.

Az óvodások bemutatkozása A Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai fellépés közben

A kéméndi Kiss Flóra hegedűn játszik Így készül a finom gulyás ... 

A szőgyéni Iringó táncstúdió műsora

Németh Enikő citerajátéka

A kétyi Pacsirta éneklőcsoport

Az oroszkai ifj. Zsákovics László énekel
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Bejelentkezés:
   Miluš Dominik                  2016.7.4
  Miluš Peter                        2016.7.4
  Ing. Miluš Viliam              2016.7.4
  Milušová Eva                    2016.7.4
  Ing. Milušová Mária        2016.7.4
  Šárocký Tomáš                 2016.7.4
  Bernáth Annabella          2016.7.18
  Bernáth Annamária         2016.7.18
  Gašparíková Alexandra    2016.8.17

 Kijelentkezés:   
  Bottyán Jolán                  2016.7.6
  Smith Andrej                  2016.8.25
  Molnár Katalin               2016.9.28
  Szép Katalin                   2016.9.30
Elhalálozás:    
  Bajkai Irén                          2016.8.22
  Dudok Julianna                  2016.9.3
  Gladics Ilona                       2016.9.8
Születés:          
  Bernáth Bence                     2016.9.18
Házasságkötés:
  Vígh Tamás  -  Harcsa Anikó     2016.8.27
  Szép Zoltán – Danczi Katalin     2016.9.24

A lakosság számának változása

K É T Y I  H Í R M O N D Ó
Kiadja: Kéty község önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Molnár Péter
Nyomtatás és tördelés: FOCUS Computer ŽELIEZOVCE, SNP 13/83

VI. évfolyam, 4. szám

De nehéz az iskolatáska…

Ez a régi sláger jut reggelenként 
az eszembe, mikor látom az is-

kolabuszokra igyekvő gyerekeket. 
És tényleg nehéz az a bizonyos isko-
latáska, mert egyrészt sok könyvet, 
füzetet kell hordaniuk, másrészt, mert 
a hosszú szünet után, ebben a jó, még 
mindig nyárias időben nehéz az iskolá-
ba vezető utat választani. A szünetben 
vajon kinek jutott eszébe, hogy eljön 
szeptember ötödike, s akkor vállra kell 
venni a nehéz táskát? 
  A gyerekeknek biztosan nem, a 
pedagógusoknak, iskolalelkészeknek, 
fenntartóknak, igazgatóknak viszont a 
nyár, főleg az augusztus ennek a jegyé-
ben telt. Többek között ezt is érintette 
Nt. Fülöp Sándor,   az    Érsekkétyi 

Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi 
Alapiskola és Óvoda alapító-fenntartó-
jának, a kétyi gyülekezetnek a lelkésze 
a templomban tartott  tanévnyitó          
igehirdetésében, melynek  az azna-
pi újszövetségi, vezérfonál szerinti          
igerész volt az alapigéje.
  Az igehirdetés után következett a 
tanintézmény igazgatójának, Hajdú 
Árpád, Makkai-díjas pedagógusnak 
az eskütétele. Az elmúlt iskolaévben 
Hajdú Árpád megbízott igazgatóként 
vezette az iskolát, most pedig 5 évre 
annak megválasztott igazgatójaként 
tevékenykedik majd. Ez alkalomból 
az érsekkétyi gyülekezet elöljárósága 
is köszöntötte őt, hiszen igazgató úr az 
iskolai szolgálata mellett a gyülekezet 

presbitere is. Ünnepi beszédében el-
mondta, 18. alkalommal nyitja meg 
az iskola a diákok előtt kapuit. A 
2016/17-es tanévben 7 új gyermekkel 
- 5 elsős - akiket a     falu    alpol-
gármestere is köszöntött, valamint két 
nagyobb diákkal -, katolikus hitok-
tatóval és matematika-fizika szakos 
pedagógussal kezdenek. Köszöntötte a                       
megilletődött elsősöket, akik között 2 
zalabai, 1 csatai és 2 kétyi kisiskolás 
van.
  Ha nehéz is az iskolatáska, ha nehéz 
is az igazgatói és pedagógusi hivatás, 
szolgálat, iskolánk létezik, működik, 
él, mert Isten kegyelme és szeretete, 
áldása van rajta. Hát Övé a dicsőség!

Ambrus Erika

Tanévnyitó Kétyen Az iskola életéből...


