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dén 23. alkalommal került megrendezésre a falunap.
Évről évre el kell tervezni, mi is
lenne jó, szórakoztató és változatos.
Kétyen
a
falunap
időpontja                              
hagyományosan augusztus második
felére esik. Ebben az évben augusztus
19-én tartottuk a falunapot.Ezt megelőző este, augusztus 18-án nagyszabású koncert volt a focipályán. Nálunk
vendégszerepelt a magyarországi
POKOLGÉP együttes, amely másfél
órás koncerttel szórakoztatta a
rajongókat. Igazán nem lehetett okunk
panaszra, hiszen a zenekar kedvelői
nagyon színvonalas, látványos   rockkoncertet láthattak.
A POKOLGÉP előtt a Jump Rock
Band zenekar játszott régebbi ismert
slágereket. Ételről és italról Dánó
Ervin magánvállalkozó gondoskodott.
Ahhoz, hogy ez a rendezvény megvalósulhasson, nagyon sok mindent
meg kellett szervezni. Sokat dolgoztak
a község alkalmazottai és lelkes önkéntesek. Tóth Lajos villanyszerelő  
segítsége nélkül a koncert egészen
biztos nem jött volna létre. Ahhoz,
hogy ezt az  igényes koncertet így meg
tudtuk oldani, nagyon sok munkára
volt szükség. Köszönet érte.

Másnapra a község munkásai
példás rendet csináltak, a koncertnek
nyoma sem volt, így készen állt a terep
a szombati szabadtéri programokra.
Ahogy az már lenni szokott, a             
focipályán felállították a trambulint, a
légvárban ugrándozhattak a gyermekek. Színes program várta az
érdeklődőket, volt arcfestés, henna,
kézművesfoglalkozás. Gulyásról is
gondoskodtunk, amely a szakácsnak
köszönhetően nagyon finomra sikeredett.
Természetesen
a
szabadtéri                     
programok mellett, sok minden mást is
meg kellett szervezni. Ebédre vártuk a
meghívott vendégeket, köztük a
képviselőtestület tagjait, a Pacsirta
éneklőcsoportot, a helybéli civil                 
szervezetek elnökeit, a plébános urat,
magánvállalkozókat és természetesen
szeretettel fogadtuk a Láziból, Kétyről,
Diósdról és Lengyelországból érkezett
vendégeinket is.
Ebéd után megemlékezést tartottunk az emlékműnél, ahol a       polgármester úr és a plébénos úr tartott
ünnepi beszédet. Molnár Judit szavalata hangzott még el, ezt követően szép
rendben elhelyeztük koszorúinkat az
első és második   világháborúban ele-
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TARTALOM
 Falunap 2017
 Az önkormányzat hírei
 Megújult a községháza
 Ahogy én látom
 Vélemény
 Tájház nyílt falunkban
sett  kétyiek emlékműve előtt. Végezetül
közösen elénekeltük a Szózatot. Ezután
elmentünk a nemrégiben teljesen felújított községháza épületébe, amely jelenleg nappali foglalkoztatóként funkcionál. Itt két hobbifotós fényképeiből
készített kiállítást tekinthettek meg az
érdeklődők.
A hagyományos   kultúrműsor hat
órától kezdődött a kulúrházban.
Felléptek a helyi alapiskola és óvoda
diákjai, meghallgathattuk Kovács Ernő
nagyon szép szavalatát. Bemutatkozott a
kétyi Székely Hagyományőrző Együttes,
a diósdi NAPSUGÁR női tornacsapat, a
helyi Pacsirta éneklőcsoport, a diósdi
NAPRÓZSAFA Néptánc egyesület. A
műsor első részét   Zsákovics László
hangos ovációt kiváltó dalai zárták .
A szünet után a lengyel Piotr
Wojticzek & the  Zgredybillies Country
Band zenekar adott fergeteges, felejthetetlen koncertet. Természetesen a
fellépőket sem engedtük el vacsora
nélkül. Svédasztal várta őket a könyvtárban.
Ahhoz, hogy  minden   zökkenőmentesen menjen, nagyon   megszervezett
csapatmunkára volt szükség.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden munkatársnak,   barátnak,
szponzoroknak, akik munkájukkal
illetve adományaikkal támogatták ezt az
akciót.                           
Molnár Judit
A rendezvényről képes beszámoló a
3. oldalon.

2.

Az önkormányzat hírei
K
éty Község képviselőtestülete 2017
szeptember 21-én tartotta 22. rendes
ülését. A gyűlésen, amit rajtuk kívül szép
számú érdeklődő is megtisztelt a jelenlétével, az összes képviselő jelen volt. Az
előzetesen javasolt program Bohák József
képviselő kérésére kiegészült a főellenőr
jelentésének megtárgyalásával valamint
a költségvetés első félévi teljesítéséről
szóló anyag napirendre vételével. Ezen
kívül Dánó Jenő alpolgármester javaslatára az ülés programjába lett besorolva két régebbi határozat módosítása. Bár
az ülést vezető polgármester nem járult
hozzá kép- és hangfelvétel készítéséhez, a
gyűlésről Szaller Gábor jóvoltából mégis
készült egy kalózfelvétel, amely az interneten is elérhető.
A korábbi ülések határozatainak
teljesítéséről szóló         anyag megtárgyalásakor kisebb vita alakult ki arról, milyen
határozatok teljesültek, és melyek nem.
A félreértések egy része abból fakadt,
hogy néhány képviselő úgy vélte, júliusban is volt egy képviselőtestületi ülés,
pedig nem. A következő programpont a
főellenőr által elvégzett ellenőrzésekről
szóló jelentés megtárgyalása volt. Már
az anyag előterjesztése sem az érvényes
szabályokkal összhangban történt, ami
pedig a jelentés tartalmát illeti, az egyenesen botrányos. Leszkó Ildikó főellenőr
az ellenőrzés alapvető formai előírásaival sincs tisztában, az ellenőrzésekről
szóló jelentés   hiányos, feltételezéseket
tartalmaz tények helyett, nem tartalmaz
konkrétumokat arról, hogy milyen módon
milyen törvények és előírások voltak
megszegve ill. amikor konkrétumokról
ír, akkor nyilvánvalóan és átlátszó módon
hazudik. Az egész jelentés csak arra jó,
hogy hangulatot keltsen a polgármester
ellen, és megpróbálja őt befeketíteni. Ha
viszont a főellenőr tényleg úgy gondolja,
hogy törvénysértésre bukkant, és a polgármester jogtalanul jutott jövedelemhez,
akkor megalapozatlan vádaskodás helyett
kötelessége büntetőfeljelentést tenni, mert
ha nem így jár el, ő vonható felelősségre
kötelességmulasztásért. Ha azonban a
feljelentése nyomán az bizonyosodik
be, hogy nem történt semmi törvénybe
ütköző, akkor elvárom, hogy levonva a
megfelelő következtetést, tisztségéről
önként lemondva eltakarodjon ebből a
faluból. A felsorolt hiányosságok miatt
a képviselőtestület e jelentést elfogadó

határozatának végrehajtását felfüggesztettem.
A költségvetés első félévi teljesítéséről
szóló anyagot a beterjesztő Bohák József
annak megtárgyalása előtt visszavonta, arra hivatkozva, hogy több idő kell
az áttanulmányozására. Felmerül a
kérdés, hogy akkor miért erősködött a
gyűlés elején, hogy ez a pont kerüljön
be a programba. Ezután a képviselők a
költségvetés módosításáról tárgyaltak.
A javasolt változtatás célja az volt, hogy
a község pluszbevételeit betegyük a
költségvetésbe ill. a tervezett kiadásokat
a valós helyzethez   igazítsuk. Szükséges
lenne pénzek átcsoportosítása az óvoda
épületének felújításához valamint az iskola emésztőgödrének megcsinálására.
Mikus Irén képviselő javaslatára a
képviselőtestület nem szavazta meg a
szükséges költségvetés-módosítást azzal az indokkal, hogy ameddig a polgármester nem ad pénzt az iskolának és
a sportnak, addig nem lesz megszavazva
semmilyen módosítás. A képviselőknek
természetesen joguk van igy gondolkozni,
de nem árt, ha azt is észben tartják, hogy
ilyen gyerekes truccpolitikával nem a polgármesterrel tolnak ki, hanem elsősorban
a falunak ártanak, holott arra esküdtek
fel, hogy a község érdekeit védik és javát
szolgálják. Nos, nem mindig sikerül ...
A következő programpont a járási ügyész tiltakozásának megtárgyalása
volt. Az ügyészség ugyanis törvényellenesnek találta a kétyi képviselőtestületnek
azt a határozatát, amellyel meg akarták      
hosszabbítani az óvoda bérleti szerződését ill. a másikat, amellyel megtörték
a polgármesteri vétót. Bár már a szóbanforgó határozat elfogadásakor jeleztem a
tisztelt képviselőknek, hogy amit csinálnak, nincs összhangban a szabályokkal,
hiszen azért is vétóztam meg, de nekem
nem hitték el. Most viszont feketén – fehéren bebizonyosodott, hogy nekem volt
igazam, a képviselőtestület ilyen ügyekben nem dönthet a polgármester tudta és
beleegyezése nélkül, vagyis nincs új bérleti szerződése az egyházi óvodának, tehát nincs is mit aláírnom. Ez a tény persze
majd a folyó bírósági ügyekre is hatással
lesz...
A képviselők ahelyett, hogy az ügyész
kérésének eleget téve megszüntették
volna a kifogásolt határozatokat, úgy
döntöttek, hogy elnapolják a döntést. Ez a
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tipikus „homokba dugom a fejem és aztán
majd lesz valami”   esete. Arra hivatkoztak, hogy azért nem döntenek, mert nem
volt idejük áttanulmányozni az ügyészi
levelet, mert azt nem kapták meg írásban,
a polgármester csak a gyűlésen olvasta azt
fel. Ezzel az érveléssel csak az a baj, hogy
akkor hogy lehetséges az, hogy a főellenőri jelentésben egy bekezdés szó   szerinti másolata az ügyész levelében leírtaknak? Erre csak az lehet a magyarázat, hogy
azok a képviselők, akik szokásuk szerint ez
ügyben is bepanaszolták a polgármestert
az ügyészségen, ugyanúgy megkapták
az ügyész levelét, mint a másik érintett,
tehát a polgármester, de nem dicsekedtek
el vele. Viszont arra, hogy már előzetesen
ismerték a tartalmát, bizonyíték az, hogy
a főellenőri jelentésbe bekerült egy olyan
rész belőle, amiről a jelentés készítője úgy
gondolta, felhasználhatja a polgármester
megrágalmazására. Felmerül a kérdés,
normális-e az, hogy egy faluban néhány
képviselő az általuk direkt e célból idehozott főellenőrrel összejátszva semmi mással ne foglalkozzon, csak a polgármester
lejáratásával?
A gyűlés hátralevő részében a
képviselőtestület jóváhagyta a bérlakásokról szóló általános érvényű rendelet módosítását, döntött az éppen lejáró
bérleti szerződések meghosszabbításáról,
és tudomásul vette a munkanélküliségről
szóló jelentést. Ezután került sorra az alpolgármester által jegyzett anyag megtárgyalása. Az önkormányzat által Csonka
Lajos számára még 2015-ben eladott két
parcella kataszteri bejegyeztetése körüli
problémák megoldása céljából szükségessé vált az eredeti határozat módosítása. A képviselők a         szükséges változtatásokat megszavazták, igy remélhetőleg
ez az ügy is szerencsés véget ér.
Képviselői interpellációra válaszolva a polgármester elmagyarázta, miért
nem kapott az óvoda a nyár folyamán
dotációt az önkormányzattól, valamint
szó esett a sportszervezetnek jóváhagyott
támogatásról. A polgármester beszámolt
a képviselőknek új munkahelyek
létesítéséről, valamint bejelentette, hogy
a község krónikásává Mgr. Hajdú Árpád
helyett Bréda Anikót nevezte ki. Miután az
összes programpont megtárgyalásra került,
a polgármester mindenkinek megköszönve
a részvételt, bezárta a gyűlést.
Molnár Péter
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Kétyi falunap 2017-ben

Pokolgép koncert a kétyi pályán

Készül a finom gulyás

Régi játékok mai gyerekeknek

Country zene lengyel módra

Megújult a régi községháza

I

dén tavasszal kezdődtek meg   a községháza
épületének felújítási munkálatai. Az épület új tetőt

kapott, kicseréltük az össszes ablakot, kívül-belül

új vakolat és festés került a falakra, és a volt irodahelységek talajára úszópadlót tettünk. Az az épület,
amely eddig a falu szégyene volt, mostantól joggal
lehet falunk büszkesége.

Ugyanaz az épület
Mikus Irén polgármestersége alatt

Molnár Péter polgármestersége idején
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akinek több jövedelme van, attól
elvárható, hogy nagyobb mértékben
alunkban egy ideje már olyan község kasszájának megdézsmálását. járuljon hozzá a közös költségekhez.
dolgok történnek, amelyek egy Mondjuk ki nyíltan, van egy csoport a Az önkormányzat költségvetésének
normális közösségben nem történhet- faluban, amelyik eddig azt hitte, -  és fontos részét teszik ki az adókból szárnének meg. Gondolok itt arra, hogy joggal hitte, mert úgy is volt – hogy az mazó bevételek. Ezekből  a forrásoklassan kettészakad a község, nagyok önkormányzat fejőstehén, azért van, ból tudjuk kigazdálkodni azokat az
összegeket, melyekből többek közt a
az ellentétek és megy a gyűlölködés. hogy nekik jó legyen.
Miért? Erre a kérdésre nyilván     minA református gyülekezet vezetése középületeket újítjuk fel.
Két éven keresztül hallgattam, hogy
denkinek megvan a saját válasza, amit meg van győződve arról, hogy az iskoegyedül igaznak tart, a más igaza meg la és az óvoda épületének használata nem tesz a község semmit az óvoa legtöbb embert hidegen hagyja.
számukra természetes és ingyenesen da épületének rendbehozásáért. Ez
Hogyan
jutottunk
idáig? A                            jár. A sportszervezet egyes vezetői azt tényleg igy is volt, mert egyéb, sürlegutóbbi önkormányzati választások hiszik, a sportházban azt tehetnek, amit getőbb ill. hamarább megvalósítható
eredményeként Kéty község lakosai akarnak. A CSEMADOK vezetése feladatokat oldottunk meg. Azért ne
demokratikus módon engem válasz- meg úgy gondolja, a kultúrház miattuk feledjük, hogy 2015-től felújítottuk
tottak polgármesterré, és ezzel fel- van. Nos, mindannyian tévednek. Ezek a közvilágítást, vettünk egy sziphatalmazást adtak arra, hogy legjobb a község tulajdonában lévő ingatla- pantósautót, mert a régi tönkrement,
tudásom szerint vezessem ezt a falut.
nok, amelyeket az említett szervezetek szemétgyűjtő udvart és komposztálót
Ez persze nem mindenkinek tetszett, bizonyos feltételek teljesülése mellett csináltunk, kívülről rendbehoztuk a
de ez így van rendjén, a győztes mel- használhatnak, de sehol sincs előírva, tűzoltószertár épületét, felújítottuk
lett veszteseknek is kell lenniük. A hogy a község esetleg másképp döntve a   halottasházat, a sportházat, bevezettük a gázfűtést a kultúrházba
probléma ott kezdődik, ha azok, akik ne vonhassa meg tőlük ezt a jogot.
a   versenyben alulmaradnak, nem
Amikor elkezdtem rendet rakni a és a sportházba, a hősök emlékműve
hajlandók elfogadni az eredményt. faluban, és felbontottam az egyházi körül pihenőparkot alakítottunk ki,
Sok választáson vagyunk már túl a iskolával kötött előnytelen szerződést, átköltöztettük a községi hivatalt és
rendszerváltás óta, eddig még mindig nem az volt a reakció, ami ilyen esetek- a könyvtárat, leszigeteltük az óvoaz volt a forgatókönyv, hogy azok, ben szokványos, hogy akkor üljünk le da épületének beázó tetejét, teljesen
akik a megmérettetésen a rövidebbet és beszéljük meg a problémákat, ha- rekonstruáltuk a régi községházát és
húzták, tudomásul vették a választók nem a lelkész aláírásgyűjtésbe kez- ott nyugdíjasoknak nappali foglalkozdöntését, és a következő választásig dett a polgármester leváltására. Négy tatót alakítottunk ki, s mindemellett
nem zavarták annak a munkáját, aki- hónappal   a választások után, nem rendben tartjuk a közterületeket, a
nek a polgárok bizalmat szavaztak. tisztelve a választók demokratikus temetőket. Nem mellesleg már harMostanra azonban ez megváltozott. döntését. Sajnos, azóta sem hajlandó madik alkalommal rendeztünk     színEddig soha nem látott cirkusz és sár- sem ő, sem a presbitérium tagjai, se az vonalas falunapi ünnepségeket.
Idén nyárra terveztük az óvoda redobálás folyik, hangulatkeltés a pol- iskola igazgatója érdemi párbeszédre.
gármesterrel szemben, s mindez miért? Erőből akarnak megoldani dolgokat, konstrukciójának megkezdését, és akAzért, mert megpróbálja végezni a a képviselőtestület velük szimpatizáló kor ahelyett, hogy ebben támogattak
dolgát. A dolga pedig az, hogy ezt a fa- tagjainak segítségével, figyelmen volna, a képviselőtestület néhány taglut működtesse, és ha lehet, felvirágo- kívül hagyva azt a tényt, hogy egy ja valamint az egyházi iskola vezetése
ztassa. 					polgármesterrel szemben ez nem biz- minden erejével azon volt, hogy ezt
		
Eközben persze érdekellentétek   tos, hogy célravezető módszer. Amint megakadályozza. Eddig az volt a bakeletkeznek, vannak, akiknek nem mindenki tapasztalhatja, valóban nem juk, hogy nem csinálunk semmit, most
meg az, hogy csinálunk? Érti ezt valatetszik az, ami történik, esetleg    bi- az.
zonyos döntések hátrányosan érintik
Tavaly decemberben végre sikerült ki? Persze a dolog mindjárt érthetővé
őket, de ebben nincs semmi rendkívü- elfogadni az új rendeletet az ingat- válik, ha tudjuk, hogy ezek az emberek
li. Ez ezelőtt is így működött, csak lanadóról, mely kiküszöbölve a régi a község vagyonát át szeretnék játszapersze azzal a lényeges különbséggel, hiányosságait, előnyösebb feltételeket ni a református egyház kezébe. Ezért
hogy azok akik most hátrányt szenv- biztosít községünk nyugdíjas lakosainak. akadályozták meg, hogy a község
ednek, addig csak az előnyeit élvez- Hogy miért? Azért, mert megérdemlik. pályázhasson az óvoda épületének
ték annak, hogy az önkormányzat Az önkormányzat kötelessége, hogy felújítására, és ezért akarták megtiltani
körül sütögethették a pecsenyéjüket. elismerje több évtizedes munkáju- a polgármesternek, hogy az épületen a
Igen, vannak, akik számára az, hogy kat, amellyel hozzájárultak falunk               szükséges munkálatokat elvégeztesse.
én vagyok a polgármester, nem jó hír. fejlődéséhez. Igaz, egyúttal emelke- Sőt ezért állíttatták le a munkákat
Azért nem, mert nem engedem azt, dett a földadó a gazdálkodók számára. bírósági határozattal. Bármiben is
Folytatás az 5. oldalon
ami addig szabadon folyt, vagyis a Ez sem ördögtől való dolog, hiszen

Ahogy én látom...
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Ahogy én látom...

mesterkednek azonban, nem árt, ha
egy dolgot jól az eszükbe vésnek. A
falut a polgármester vezeti, és amíg
Kétyen én vagyok a polgármester,
senkinek semmilyen középületet el
nem adunk. Azokat az épületeket, amelyekben a község lakosainak munkája
fekszik, nem kótyavetyéljük el senki
kedvéért. Ha valaki szeretné támogatni az óvoda és az iskola fennmaradását
községünkben, akkor támogassa az
önkormányzaton keresztül. Ebben a
faluban ugyanis nemcsak reformátusok, hanem katolikusok is élnek, és
úgy helyes, ha mindenki részt vehet
a fontos döntések meghozatalában.
Egy, az egész falu által választott pol-

gármester nagyobb mértékben képviseli
a község lakosainak érdekeit, mint egy
lassan már kiürülő templomban prédikáló lelkész.
Ami az óvoda körüli cirkuszt illeti, az intézmény igazgatója saját magának köszönheti, ha esetleg
a dolgok majd nem úgy alakulnak,
mint szeretné. Nem lehet büntetlenül
packázni a község polgármesterével.
Feljelentés, bírósági eljárás, a tulajdonjog gyakorlásának akadályozása,
mind-mind olyan dolgok, amelyek
után már nagyon nehéz lesz visszatérni a normális   ügymenethez. Az
igazság előbb-utóbb érvényre jut, és
akkor majd mindenkinek vállalnia

Folytatás a 4. oldalról
kell a felelősséget a tetteiért.
Valami bíztatóval kellene befejeznem, de nehéz ebben a helyzetben bíztatót mondani. Úgy tűnik, Kétyen két
falu van, amelyek között egyre nehezebb az átjárás. Lövészárkokat ásunk,
miközben sok a megoldandó feladat,
amely közös erővel jóval könnyebben
menne. De semmit nem lehet erőltetni,
ez a helyzet is kiforrja majd magát. A
következő önkormányzati választáson
eldől, merre akar ez a falu menni.
Előre azon az úton, amerre ebben a
választási ciklusban elindultunk, vagy
vissza oda, ahonnan jöttünk. Addig
meg majd csak lesz valahogy ...
Molnár Péter

Vélemény

P

ár személyes gondolat Leszkó
Ildikó főellenőr asszony észrevételeihez, melyek a szeptemberi
gyűlésen hangzottak el.
A legutóbbi önkormányzati
gyűlésen tisztelt főellenőrünk
hatékony munkája eredményeit
bemutatva, igen arrogáns módon tartott egy beszámolót.
Itt elhangzott sok minden... Ha jól
tudom, én nemcsak könyvtáros,
hanem kultúraszervező is vagyok.
Ezért kapom a fizetésem. Érdekes
módon pár aprócska részlet kimaradt
a beszámolóból, persze nem lep meg.
Így ezeket megpróbálom én kifejteni.
Mivel csökkent munkaképességű
vagyok, a község úgynevezett védett
munkahelyet alakíthatott ki, aminek
következtében tulajdonképpen a
fizetésem egy részét a lévai munkahivatal tériti a megfelelő elszámolás
után. A közalkalmazottak bértáblázata szerint vagyok fizetési osztályba
besorolva, mint bárki más. A főellenőr asszony azt elfelejtette felolvasni, hogy amikor még csak            
minimálbért kaptam, akkor is
ugyanazt a munkát elvégeztem, mint
most - meg, hogy mióta annyi a
bérem, amennyi - de gondolom ez
nem igazán érdekli. Nem tudom
egyébként, milyen hiányosságokat
talált a munkámmal kapcsolatban.
Mert ha talált, akkor azt kell a jelentésben  felsorolni, nem pedig bizonyíték

és ok nélkül a másik embert   megalázni. Gondolom, úgyis vannak Ön
körül bőven, akik felvilágosítják, mi
mindent nem csinálok.
Az anyagi dolgokhoz már csak
annyi hozzáfűznivalóm van, hogy
engem személy szerint sosem érdekelt, most sem érdekel, ki mennyit
keres, hány hektáron gazdálkodik,
vagyonát honnan és hogyan szerezte,
de ez intelligencia kérdése.
Az is intelligencia kérdése - többek között - hogy az érintettek beleegyezése nélkül nem készítünk
felvételeket, és nem rakjuk fel
közösségi oldalakra!
Jó lenne, ha kicsit elgondolkodna
Ildikó asszony is, hogy milyen keresztyén az, aki ezt sokszorosan megteszi.  
Nem gondolja, hogy mindez gyomorforgató?
A falunappal kapcsolatban is  
felmerült pár kérdés. Erre csak annyit
reagálnék, hogy ha valaki azt kérdezi,
kinek volt a falunap? A  válasz: mindenkinek! Aki akart, részt vett rajta.
Így volt ez eddig is, semmi új a nap
alatt, most azok jöttek ki, akik
igényesek másra is, mint ami eddig
megszokott volt. Uram bocsá´, annak
ellenére, hogy egyesek rengeteg
energiát fektettek abba, hogy ellenpropagandát
folytassanak.
Bármennyire is fájó valakiknek, a
Pokolgép koncert fergeteges volt, a
rajongók szuperül szórakoztak.

Vendégeink is igencsak elégedettek
voltak a programokkal és a vendégszeretetünkkel is. Az ő szavaikban nem
kételkedek, így hát témát lezárva, a
falunap sikeres volt.
Pár gondolatot megosztanék   a
tájházzal kapcsolatban is, ha már
ilyen is van a faluban. Olyan
információk terjengenek, hogy a
tájház megnyitóra szivélyes meghívást
kaptunk, meg olyanok is,  hogy be ne
merjük tenni oda a lábunkat... Ami a
valóságot illeti - semmilyen meghívást
nem kapott sem a polgármester, sem
én, de mivel falubélinek érzem
magam, meg a kultúra is érdekel, hát
elmentem megnézni. Szép. Sok
munka van benne. Peszeki úr bemutatta nekünk mi micsoda, és mire
való.
Én még szerencsére annak a       
generációnak a tagja vagyok, akinek
volt alkalma   szintén megőrizni soksok emléktárgyat nagyszüleitől,
dédszüleitől, igaz,  van, amit már csak
a szívemben. Amúgy meg  a tájházat
illetően az igazán gáláns felajánlás az
lett volna, ha Peszeki úr eladta vagy
elajándékozta volna a házat a
CSEMADOK szervezetnek. Akkor
lenne igazán   a közösséget szolgáló
középület. Vagy nem?
Maradok tisztelettel, nevemet vállalva:  
Molnár Judit
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„Nyisd ki rózsám nyisd ki csikorgós kapudat …” Zelk Zoltán: Ha kérdik egyszer
A CSEMADOK kétyi alapszervezet
életében hatalmas változás történt.
A szervezet vezetősége bérbe kapta
Peszeki Istvántól édesanyja házát 99
évre, jelképes évi 1 euróért. A januárban megkötött szerződést követően
megkezdődtek a ház körüli munkálatok. A támogatóknak köszönhetően fel
lett újítva a tető, a csatorna, két szoba
és a konyha. A vezetékek kicserélve,
a nyílászárók lefestve. A kicsi falunk értékei, emlékanyagai, hogy
megmaradjanak, igyekeztünk egy                                   
helyszínre összpontosítani, hogy a helyi magyar népi kultúrát megőrizzük,
és továbbadjuk gyermekeinknek,                 
unokáinknak. Sikerült berendezni egy
olyan szobát, egy olyan konyhát, ami
a nagyszüleink, dédszüleink mindennapjait szolgálta. Mi, ha csak egy pillanat erejéig is, de a nagymama házában  
érezhetjük magunkat, és olyan emlékek törhetnek fel bennünk, amik a
rohanó világban feledésbe merülnek.
Ezzel a tettel elértük, hogy egy            
Tájházat alkottunk. Egy közösségnek
a házát, ami magában hordozza és
elevenné, élővé teszi a benne lévő tárgyakat. Ebben a házban helyet kapott
a szervezetünk is, ahol a vezetőség
bátran megtarthatja gyűléseit, ahol
tervezheti programjait. A rövid nyár
és sok munka után a támogatóinknak
megköszönve a rengeteg odaadást,
a Magyar Kormány támogatásával a

Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően
2017. szeptember 23-án Tájházunk
megnyitotta kapuit a község lakossága számára a „Nyisd ki rózsám nyisd
ki csikorgós kapudat…” elnevezésű              
programmal.
A rövid megnyitót követően Nt.
Fülöp Sándor megáldotta a házat,
majd a kertvégébe érve megkezdődött
a színvonalas műsor, amit az Egyházi
Alapiskola és Óvoda tanulói adtak elő.
A műsort még szebbé és színesebbé
tette a Pacsirták hangja és a táncos
lábú Nádas néptánccsoport. A konyhában a finom házi rétes készítés titkát
lehetett elsajátítani. Az elkészült rétes
mindenkinek ízlett, és nagyon gyorsan
elfogyott. A gyerekeket a kézműves
foglalkozás kötötte le. A Kiskertészek
ízletes birkagulyással leptek meg bennünket. A kötetlen beszélgetések mellett a jó hangulatért Nagy László felelt.
A hűvös, őszi nap ellenére, egy
nagyon tartalmas, kellemes napot
zártunk. Hogy ez a nap ilyen jól
sikerült, nagyon sok jóakaratú ember összetartásának, összefogásának
köszönhető. Bízunk benne a jövőre
nézve, hogy folytatni fogjuk azt, amit
elkezdtünk, és kitartunk a céljaink
mellett.
Alkoss folyton újat, és őrizd meg a
régit!
Molnár Tímea

Kertben szerettem volna ülni,
így álmodtam én őszömet,
nagy csend fényében elmerülni,
míg lassún hulló levelek
vállig, homlokig borítnának,
szépen halni megtanítnának –
az elmerengő képzelet
esztendeim kemény szálából
ily lágynak szőtte őszömet.
Szerettem volna ülni lócán
alkonyidőn, a ház előtt
hallgatni utak csobogását,
köszönteni az elmenőt.
így lettem volna gazda s vendég,
így mondtam volna szép jóestét
mindenkinek, mikor az ég
a sárguló napot leejti,
mint őszi ág a levelét.
Nem kertben, nem ház előtt lócán,
ülök a világ küszöbén,
s ha kérdik egyszer, mi járatban,
mit végeztem e földtekén,
ki oly ritkán s dünnyögve szóltam? –
de a szegénynek szava voltam,
ezért voltam, lehettem én
egyszerre alkony s pirkadó nap,
egyszerre bánat és remény.

A lakosság számának változása
2017. október 10-ig
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