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Meghirdetjük a 

lekvárok versenyét! 

„A falu legfinomabb 

lekvárja” címét nyerheti el a győztes! 

Nevezni csak saját készítésű, hagyományos íz 

világgal rendelkező lekvárral lehet. A 

kóstoláshoz egy üveg lekvárt kérünk leadni. A 

leadás során ki kell tölteni a nevezési lapot, 

amelyen kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, a 

lekvár megnevezését és fő összetevőit.  

A zsűri a lekvárokat ízük, illatuk és külalakjuk 

alapján bírálja el. Az első három helyezettet 

díjazzuk, azonban „A falu legfinomabb 

lekvárja” címet csak az első helyezett nyerheti 

el.  

A lekvárokat a Községházán 2019. augusztus 

14-ig lehet leadni.  

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a falunapon, 2019. augusztus 24-én kerül 

sor.  
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Húsvétra hangolódás 
 

A húsvét számos kultúrkörben ismert ünnep. 

A keresztény világban Jézus kereszthalálának 

és feltámadásának emléke. Ebből adódóan 

megannyi szokás és hagyomány épült ki az 

évek során. Idén mi is szerettük volna a 

húsvéti hagyományokat feleleveníteni a 

gyermekek számára, így, immár második éve 

gyermekszótól lehetett hangos a helyi tájház 

udvara. A Közösen Kétyért Polgári Társulás a 

helyi iskolával és a Csemadokkal karöltve 

megrendezte a II. Húsvétvárót. Kézműves 

foglalkozások, szabadtéri játékok, húsvéti mesék vetítése, valamint kalácsok és sütemények 

várták a gyerekeket, amiket ezúton is köszönünk a szülőknek! A kissé zord idő ellenére szép 

számban összegyűltünk és hangolódhattunk együtt a húsvétra. A gyermekek által izgalommal 

várt tojáskereső versenyre is sor került, ahol a legügyesebb tojáskeresők színes húsvéti 

mesekönyveket és foglalkoztató füzeteket kaptak. Köszönjük a helyi önkormányzatnak a 

támogatást, valamint a Csemadoknak, hogy biztosította a helyszínt. A legnagyobb köszönet 

pedig a szülőket illeti, akik minduntalan segítik a munkánkat.  

Oszlík Kinga 

 

Meghirdetjük az „Egy emlékem a múltból” játékot! 

 

Kérjük a falu lakóit, hogy írják le legkedvesebb, legmeghatóbb vagy legérdekesebb emléküket a falunk 

múltjával és hagyományaival kapcsolatban, hogy az idősebbek emlékei alapján a fiatalabb generáció is 

megismerje a falunk régmúlt szokásait és annak mindennapi életét. A legkiemelkedőbb emlékek a 

Hírmondó következő számában, illetve a falunapon, a kultúrház faliújságán lesz majd olvasható.  

A leírt emlékeket egy papírdobozban gyűjtjük, amely a helyi élelmiszerüzletekben, a sportpresszóban 

és a vendéglőben található. Ha szeretnék, hogy az emlék mellett a tulajdonosa is feltüntetésre kerüljön, 

akkor kérjük, odaírni a nevet is.  

A leírt emlékeket kérjük augusztus 19-ig eljuttatni a gyűjtő dobozokban! 
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IV. Kétyi Amatőr Dartsverseny 

 

Pár hónap kihagyás után újra megtelt a tornaterem a darts szerelmeseivel, ugyanis május 

második hétvégéjén megrendezésre került a IV. Kétyi Amatőr Dartsverseny. A színvonal 

emelkedésének jeleként idén félprofi játékosok is megmérettették magukat. Nem csak 

a színvonal, hanem a versenyzők létszáma is egyre növekvőben van, ugyanis 78 versenyző 

látogatott el a küzdelemre, ebből hetven férfi nyolc táblánál, míg a nyolc női versenyző két 

táblánál versenyzett. A csoportmérkőzések után egyenes kieséses rendszerben folytatódott a 

küzdelem, amelyre nem csupán helyiek, hanem a tágabb régióból, sőt Magyarország számos 

pontjáról is érkeztek versenyzők. A női kategóriában 

a hazai indulók közül Varga Tímea állhatott a dobogó 

második fokára. A győztesek oklevelet, érmet és egy 

egyedi címkével ellátott bort vihettek haza, valamint 

fogyaszthattak vaddisznógulyást és füstölt halat is. 

Köszönjük a támogatást a kétyi önkormányzatnak és a 

helyi Sport Pressónak is. A helyi Darts szervezet már 

a folytatást is tervezi, hiszen decemberben 

megrendezik az V. Kétyi Amatőr Dartsversenyt. 

Oszlík Kinga 

Iskolánk 2018–2019-es tanéve 
 

A 2018–2019-es tanévben 68 tanuló látogatta az intézményt. Az iskolába 53 tanuló, az 

óvodába 15 tanuló járt.  

A kötelező tanórákon kívül számos iskolai rendezvényen vettek részt a tanulók. Képességeik 

szerint igyekeztünk felkészíteni a tanulókat különféle versenyekre, rendezvényekre, melyeken 

edződik tanulóink kiállása és kitartása. Bízunk abban, hogy a nálunk végzett diákok 

könnyebben veszik majd az élet akadályait. 

Szeptemberben országos tanévnyitón vettünk részt Székesfehérváron, ahol a Magyar 

Református Szeretetszolgálat tanszercsomaggal támogatta iskolánkat. Ugyan csak 

szeptemberben a néptáncosaink léptek fel a Csemadok által megrendezett Nyisd ki Rózsám, 

nyisd ki csikorgós kapudat elnevezésű kulturális rendezvényen.  Az óvodásokkal együtt 

ellátogattunk a párkányi moziba. 

Októberben az Aradi vértanukról emlékeztünk. Majd a pedagógusok részt vettek az Országos 

Református Pedagógustalálkozón Rimaszombatban, ezt követően egészségnapot, sportnapot 

szerveztünk Nyitra megye támogatásával. Még ebben a hónapban a kilencedikeseink részt 

vettek a zselízi Nyelvek Európai Napja rendezvényen, majd a Ceglédi Péter Református 
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Gimnázium által megtartott Tudomány és Technika Napon, 31-én pedig a Reformációt 

ünnepeltük a templomban. 

Novemberben az ötödikesek országos tesztelésére került sor, az után több ízben a diákoknak 

pénzügyi alapismeretekről tartottunk előadást, advent első vasárnapján pedig a Diósdi Fidelio 

Kamarakórus jótékonysági koncertjére került sor. Adományokat gyűjtöttünk beteg 

gyermekeknek, Kárpát-medencei Református Oktatási Alap gyűjtésébe is részt vettünk, 

amelyből a mi iskolaépületünk ablakcseréje valósulhat meg a nyár folyamán. Néhány diákunk 

részt vett a Ki a vagány? 

tehetségkutató versenyen. 

Decemberben megtartottuk a 

mikulás napi műsort, ugyancsak 

decemberben az iskola 

fennállásának 20 évfordulója 

alkalmából hálaadó 

istentisztelet, majd az azt követő 

szeretetvendégségre került sor. 

A téli időszak ünnepköreiben a 

tanulóink karácsonyi műsorral 

szolgáltak templomainkban. 

Januártól kezdetét vették a különböző tantárgyakkal összekapcsolt versenyek. 

Bekapcsolódtunk a Szép magyar beszéd, a Tompa Mihály vers- és prózamondó versenybe, az 

Ister-Granum Eurorégiós vers- és mesemondó versenybe, az Ipolyi Arnold mesemondó 

versenybe, a Katedra matematika versenyébe, a matematika olimpiába, a Pitagorasz 

versenybe és a Dobré slovo szlovák nyelvű versenybe. Egyházi versenyekbe is 

bekapcsolódtunk: Rimaszombati országos énekverseny, Barsi Egyházmegye bibliaismereti 

vetélkedő. Énekversenyek: újvári regionális népdalverseny, Bíborpiros Szép Rózsa 

népdalverseny. Emellett a nagysallói csata emlékére rendezett regionális történelmi 

vetélkedőn is ott voltak diákjaink. 

Kiemelkedő országos eredmények:  

 Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, Rimaszombat – Tóth Gellért  

 Szép magyar beszéd, Kassa – Molnár Vivien 

 Ipolyi Arnold mesemondó verseny, Rozsnyó – Tóth Gellért, Varga Vivien 

Februárban a versenyek mellett szórakozásra is volt idő. A szülők jóvoltából megtartottuk a 

hagyományos szülők bálját, az álarcos bált, valamint a diákbált. Hagyományőrző délutánt is 

tartottunk a tájházban, fánkot sütöttek diákjaink a tanító nénikkel és az anyukákkal együtt.   

Március 15-én a magyar szabadságharcra emlékeztünk kultúrműsorral. Mint minden évben 

idén is ellátogattunk a Komáromi Jókai Színházba. Az Esztergomi Suzukiban is voltunk 

tanulmányi kiránduláson. 
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Április elején a kilencedikeseink országos tesztelése zajlott, amire a diákokat, mint 

tartalmilag, mint mentálisan is felkészítettük, így tudtak képességeikhez mérten jól teljesíteni. 

Matematikai olimpia járási fordulóján Németh Enikő sikeres megoldó lett.  Még ebben a 

hónapban Léván az Atlantiszban tanulmányi kiránduláson vettek részt a diákok. Ezen kívül 

volt még: Húsvétváró, Föld napja alkalmából faültetés, óvoda- és iskolakert szépítése is. 

Májusban: májusfa állítás, Barsi Egyházmegye majálisa Barsbaracskán, ahol a néptáncosaink 

léptek fel. Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntöttük templomainkban. Május 

végén pedig a felső tagozatos diákok tanulmányi kirándulása valósult meg Székesfehérváron. 

Szeretethíd keretében az iskola kerítésének festése, valamint az idősek meglátogatása történt. 

Természetesen volt gyermeknap is, ahol megtekinthettük a mentő- és tűzoltóautót kívülről és 

belülről is. 

Júniusban néptáncosaink a Nagysallói Találkozón, és a Zselízi Országos Népművészeti 

Fesztiválon léptek fel. Az alsó tagozatos tanulók a Komárom melletti Holdas Lovas Tanyán 

töltöttek el egy felejthetetlen napot.  A számítástechnika iránt érdeklődők ellátogattak a Búcsi 

Digitális Fabrikáló műhelybe.   Végül a tanév nem érhet véget gulyásfőzés nélkül. 

Óvodások nagyon sokat játszottak, azonban a játék mellett különféle előírt foglalkozásokat 

teljesítettek, valamint bekapcsolódtak a kulturális rendezvényekbe: részt vettek a Szólj síp 

szólj találkozón, majd a nagymamákkal együtt mézeskalácsot sütöttek. A Szentendrei 

skanzenben Benkei Ildikó közbenjárásával vajat köpülhettek, házat takaríthattak, kukoricát 

morzsolhattak, füvet kaszálhattak. Jól érezték magukat! 

Ahogy olvasható a tanulók és az iskola alkalmazottai nem tétlenkedtek a tanév folyamán. Úgy 

érzem a tanév végére kicsit el is fáradtunk, de aki e szolgálatot nem maga, hanem Isten 

dicsőségére teszi egy kis pihenés után az ereje megújul. Azt hiszem rászolgáltunk a pihenésre 

mindnyájan a tanulókkal egyetemben. Köszönöm Istennek, hogy adott erőt diáknak, tanárnak 

és a munkatársaknak mindenhez. 

Hajdú Árpád 

Bíborpiros Szép Rózsa 
 

Büszkén mondhatjuk, hogy nagy megtiszteltetés érte idén a Csemadok Érsekkétyi 

Alapszervezetét. A híres népzenei verseny járási fordulóját községünkben szervezhettük meg. 

Mielőtt részletesebben összefoglalnám, a nap eseményeit néhány gondolattal bemutatom 

magát a versenyt. A népzenei vetélkedő a megszűnt Tavaszi Szél Vizet Áraszt népdal – és 

népzenei verseny folytatásaként született meg. A Bíborpiros Szép Rózsa verseny szervezője a 

Csemadok Művelődési Intézete, amely kétéves ciklusokban valósítja meg a vetélkedőt. Fő 

szervezője Huszár László. A döntő Dunaszerdahelyen kerül megrendezésre, amit több 

fordulós verseny előzi meg. A megmérettetés fődíja a Bíborpiros Szép Rózsa Díj. A legjobb 

éneklőcsoportok kijutnak a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjébe. A 

Pacsirta Éneklőcsoport évek óta résztvevője a vetélkedőnek. Ennek a versenynek 
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köszönhetően jutottak ki a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjébe, ahol 

2018-ban Nagydíj fokozatot értek el. 

2019. június 8-án a Bíborpiros Szép Rózsa vetélkedőjének regionális fordulója a kétyi 

önkormányzatnak köszönhetően a helyi kultúrházban valósult meg. Kéty polgármestere 

Farkas Attila köszöntötte a jelenlevőket, majd teret adott a verseny lebonyolítására. A 

háromtagú zsűri elnöke Bíró Huszár Ágnes (dunaszerdahelyi Népzenei Adattár munkatársa), a 

zsűri tagjai Garamvölgyi Szilvia (pedagógus és kántor) és Huszár László (dunaszerdahelyi 

Népzenei Adattár munkatársa) volt. A színpadon felléptek a következő csoportok: 

Mezeicsokor Éneklőcsoport (Fülekkovácsi), Szivárvány Asszonykórus (Nagysalló), 

Nagyölvedi Rozmaring Népdalkör, Rozmaring Asszonykórus Farnad, Érsekkétyi Pacsirta 

Éneklőcsoport, Mirtusz (Kéty), Százdi citeraegyüttes. Szólisták: Pákozdi Dorina és Koncz 

Kíra. 

A versenyt követően az eredményhirdetésre került sor, ahol megtudtuk, hogy a 

Pacsirta Éneklőcsoport, 

Pákozdi Dorina és a Mirtusz 

továbbjutottak. Baka Rebeka 

és Tóth Tilda Marcellházán 

méretettek meg. Baka Rebeka 

szintén továbbjutó lett. Sok 

sikert kívánunk a következő 

fordulóhoz a versenyzőknek. 

Huszár László beszédében elmondta, hogy nagyra értékeli a csoportok, szólisták áldozatos 

munkáját, a küzdést és az akarást. Becsüli, hogy a mindennapi teendők mellett időt szánnak 

lelkük gazdagítására, magyar hitük megerősítésére. Beszélt a hagyományőrzés fontosságáról. 

Tanácsot adott a fiataloknak, hogy az idősektől tanulják meg az igazat, a valósat. Minél 

hosszabb ideig legyenek ebben a műfajban. 

A Bíborpiros Szép Rózsa verseny nyugodt körülmények között zajlott le. Versenyhez 

méltó környezetet tudtunk biztosítani. A békés lebonyolítás mögött nagyon sok csoport állt. 

Ezúton is nagy köszönetet szeretnék mondani Kéty község önkormányzatának, képviselőinek 

és dolgozóinak, az Egyházi Alapiskola és Óvoda igazgatójának és munkatársainak, 

Kiskertészeknek, Csemadok Alapszervezet vezetőségének és Kabai Klaudiának. 

 Mielőtt gondolataimat zárnám, egy fontos bejelentést szeretnék tenni. Nagy örömmel 

értesítjük a község lakosait, hogy a Csemadok Alapszervezet berkein belül megalakult a 

Mirtusz. A Mirtusz tagjai: Bohák Réka, Bohák Dorottya, Bohák Emese és Bohák Erzsébet. A 

tehetséges lányok külön-külön évek óta felléptek különböző népdalversenyeken, 

kultúrműsorokon. Az éneklés életük szerves része. Idén úgy döntöttek, hogy közösen állnak a 

színpadra. A csillogó szemek, a huncut mosoly elkápráztatta a hallgatóságot. A Bohák-

lányoknak sok sikert, eredményes fellépéseket és kitartást kívánok! 

Molnár Tímea 
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Önkormányzati beszámoló 
A képviselőtestület márciusi ülésén többek között a testület jóváhagyta Vorák Terézia krónika 

beszámolóját a 2017-es évről, amely igen részletesen taglalta a történéseket. Fontos döntést 

hoztunk meg a márciusi gyűlésen: a testület egyhangúan megszavazta a falu közepén lévő 

épület (volt büfé) megvételéről szóló határozatot. A telekkönyvi hivatalban sikeresen 

bejegyeztettük, így hivatalosan is a község tulajdonába került. Célunk, hogy a közeljövőben 

községházaként működjön a falu szívében. Jelenleg folyamatban van a tervdokumentáció 

elkészítése és a látványtervek, hogy a közeljövőben pályázni tudjunk a felújítására. 

Szeretnénk méltó és tágasabb helyre költöztetni a községi hivatalt. A júliusi hónap elején 

elkezdődtek a munkálatok a kisköz járdájának felújítására. Itt szeretném megköszönni 

mindazoknak, akik részt vettek és segítettek a régi járdalapok felszedésében. Ebből is látható, 

érzékelhető, hogy közösen, összefogással sok mindenre képesek vagyunk. Csakis együtt, 

közös akarattal tudjuk fejleszteni községünket.  

Mit sikerült elérni fél év alatt?!  

Decemberi beiktatásunk óta a képviselőtestülettel közösen sikerült megvalósítani:  

 A büfé épületének megvásárlását 

 A sportház alagsorának felújítását – presszó ismételt megnyitása 

 A sportházban lévő hazai zuhanyzó felújítását 

 Az óvoda épülete előtti rész parkosítását 

 A kisköz járdájának lecserélését 

 Nyertes pályázataink:  

- 3000 € a járda felújitására 

- 15 000 € – Wifi4you – Európa úniós pályázat a község 

közterületein ingyenes internet hozzáférhetőség 

- 1200 € – szőlőhegyi piknik megrendezésére 

Legfőbb sikerként pedig a szervezetekkel való gondtalan együttműködést tartom, mellyel 

közösen igyekszünk községünk jó hírnevét továbbadni a kultúra és a sport területén egyaránt.  

Készülünk a falunapra, ahol a következő műsorra lehet számítani:  

10:00 – 10:45 – Szentmise  

11:00 – 11:30 – Megemlékezés a Hősök emlékművénél, koszorúzás  

13:30 – 15:00 – Műsorok a focipályán – Jumping bemutató, repülő bemutató 

16:00 – 18:00 – Bajnoki labdarúgó mérkőzés 

18:00 – 19:30 – Kultúrműsor 

Fellépnek:  Kétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda diákjai 

Mirtusz  

  Pacsírta éneklőcsoport 

  Nádas – néptáncegyüttes  

  Meglepetés fellépők  
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Magyarországi testvértelepülésünk Kéty fellépése  

20:00 – 21:30 – Jóvilágvan koncert 

22:00 – 04:00 – Utcabál  

Kísérőprogramok: A kultúrház udvarában – kézműves foglalkozások, ugrálóvár, arcfestés, 

henna, illetve a sportpálya mellett gulyásfőzés. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Farkas Attila 

A tavaszi szezon értékelése 
 

Focicsapatunk június 16-án befejezte a 2018/2019-es szezon bajnoki küzdelmeit. Mint 

köztudott, az előző szezon végén Farkas Attila polgármesterré választását követően távozott a 

csapat éléről, így a vezetőség legfontosabb feladata télen az edző kiválasztása volt. Amíg 

kerestük a megfelelő személyt a csapat élére, addig megbíztuk Danczi Zoltánt, hogy kezdje el 

a felkészülést a játékosokkal, aki három héten keresztül edzette a fiúkat, jó alapot adva ezzel a 

felkészülést következő szakaszára és a szezonra. A vezetőség azonban úgy gondolta, 

mindenképpen szükség van egy tapasztalt edzőre, így február közepén kineveztük a csapat 

élére a zselízi Stuller Istvánt, aki eddig csak magasabb osztályban szereplő csapatokat 

irányított. Tavasszal tizennégy bajnoki mérkőzésből ötször arattunk győzelmet, háromszor 

döntetleneztünk és hatszor szenvedtünk vereséget. Az eredmények a következőképpen 

alakultak: 

Kéty – Csata 3:0 

Bori – Kéty 2:0 

Kéty – Ipolyfödémes 2:0 

Ipolyvisk – Kéty 2:0 

Kéty – Sáró 3:4 

Kéty – Hontnádas 2:1 

Palást – Kéty 0:1 

Kéty – Nagysalló 0:5 

Kiskoszmály – Kéty 1:1 

Kéty – Peszektergenye 2:2 

Kéty – Nagytúr 0:1 

Vámosladány – Kéty 2:2 

Kéty – Nagykoszmály 8:0 

Ipolyszakállos – Kéty 4:1 

 

Ez idén csupán a 9. helyre volt elég. A csapat 

erőnléte és játéka összeségében megfelelő, 

azonban tavasszal sajnos hiányzott egy 

gólfelelős játékos, ami meg is mutatkozott az 

eredményeken. A három hazai vereség 

rendkívül bosszantó a csapat számára, ezt 

csupán az örök rivális palástiaknál aratott 

győzelem enyhítheti számukra. A következő 

szezonban szeretnénk ezeket a 

hiányosságokat pótolni, a csapatot 
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kiegészíteni egy-két gólerős játékossal és a mostaninál jóval előkelőbb helyezést elérni. Július 

28-án hosszú idő után ismét kupára kerül sor Kétyen, amelyen Szőgyén, Bart és Garamkövesd 

csapatait látjuk vendégül. Számunkra ez lesz a főpróba az augusztus 4-én kezdődő 

bajnokságra. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni a helyi önkormányzatnak, hogy még a bajnokság előtt 

lehetővé tették a hazai öltözőhöz tartozó zuhanyzó felújítását, ami már régen esedékes volt. 

Immár az előírásoknak megfelelően, mellékhelyiséggel ellátott zuhanyzóval rendelkezünk, 

így a játékvezetők és a játékosok számára is kényelmesebbek a helyiségek. Bízunk benne, 

hogy amennyiben a költségvetés lehetővé teszi, a közeljövőben hasonló ütemben folytatódhat 

a többi helyiség felújítása is. 

 

Bohák Bálint 

 

Összecsaptak az öregfiúk  
 

Május 18-án szombaton egy emlékmérkőzésre került sor az évekkel ezelőtt elhunyt Bohák 

Béla és Csicsmann Csaba tiszteletére, akik mindketten meghatározó tagjai voltak klubunknak 

az aktív éveik alatt. A meccset a erre az egy mérkőzésre összeállt kétyi öregfiúk csapata 

játszotta Nagyölved öregfiúk csapatával.  

 
 

A vendégek összeszokottsága meglátszódott, ugyanis az összecsapást 1:5 arányban a 

vendégek nyerték. Az egyetlen hazai becsületgólt egy szép támadás végén Gubík Arnold 

szerezte. A meccs után egy rögtönzött tizenegyes párbajra is sor került, amit viszont mi 

nyertünk 4:3 arányban. A legfontosabb, hogy végig nagyon jó hangulat uralkodott és 

mindenki egészségesen hagyta el a focipályát. Ezt követően még órákon át tartott a mulatozás 

és az emlékek felelevenítése a régi csapattagok között. Köszönet illeti Németh Attila és a 

zselízi Gulyás Róbert családját, hogy megrendezték és támogatták ezt az eseményt. 

 

Bohák Bálint  
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Eseménynaptár 
 

Július 13  VI. Gulyásfőző verseny 

Július 28  Focikupa (Kéty, Bart, Szőgyén, Garamkövesd) 

Augusztus 24  Falunap 

Szeptember 14 Nyisd ki, rózsám, nyisd ki csikorgó kapudat és szőlőhegyi piknik 

 

 

Osztályozott hulladék szállításának 

időpontja 

2019. augusztus 7 – szerda  

2019. szeptember 4 – szerda  

2019. október 3 – csütörtök  

2019. november 6 – szerda  

2019. december 4 – szerda  

 

 

Kommunális hulladék szállításának 

időpontja 

2019. július 22 – hétfő 

2019. augusztus 5 – hétfő 

2019. augusztus 19 – hétfő  

2019. szeptember 2 – hétfő 

2019. szeptember 16 – hétfő 

2019. szeptember 30 – hétfő 

A 2019/2020 –as őszi szezon mérközései:  

 

2019.08.04. 17:00 Ipolyszakállos – Kéty  

2019.08.11. 17:00 Kéty – Peszektergenye 

2019.08.18. 17:00 Ipolyfödémes – Kéty 

2019.08.25. 17:00 Kéty – Kiskoszmály 

2019.09.01. 16:00 Bese – Kéty  

2019.09.08. 16:00 Bori – Kéty  

2019. 09.15. 16:00  Kéty – Palást 

2019.09.22. 15:30 Nagysalló – Kéty  

2019.09.29. 15:30 Kéty – Nagykoszmály 

2019.10.06. 14:30 Farnad – Kéty 

2019.10.13. 14:30 Kéty – Ipolyvisk 

2019.10.20. 14:00  Garamlök – Kéty 

2019.10.27. 14:00  Kéty – Sáró 

2019.11.03. 13:30 Vámosladány – Kéty  

2019.11.10. 13:30 Kéty – Csata 

 

Lakossági adatok 
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Farkas Noémi Sandra 
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Bohák József 
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