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Mit hozott falunknak 2015?

I

lyenkor az új év elején, ha az ember
visszatekint az elmúlt évre, számadást
készít, mit sikerült megvalósítania abból,
amit eltervezett. Örömmel jelenthetem
ki, hogy e téren a kétyi önkormányzatnak nincs szégyenkeznivalója. 2015-ben
sok mindent megcsináltunk, olyan dolgokat is, amelyekkel nem is számoltunk.
Menjünk sorjában.
A legelső dolgok egyike, mellyel
polgármesterként foglalkoznom kellett,
a sportszervezet működésének új
alapokra helyezése volt. Rendeztük a
tagsági viszonyokat, új vezetőség lett
választva, s ezzel megteremtődtek a
feltételei annak, hogy Kétyen a foci
továbbra is megmaradjon szórakozási
lehetőségként a falu sportkedvelő lakosai számára, mint vasárnap délutáni
program. A sportvezetők áldozatos
munkájának köszönhetően összeállt egy
csapat, amelyiknek amellett, hogy
nézhető focit játszik, már eredményei is
vannak.
Ezzel párhuzamosan felújítottuk a
sportházat, kívül-belül kifestettük, rendbehoztuk az iskolások által használt tor-

natermet, melyet kinyitottunk a falu
fiataljai számára.
A sport mellett a kultúráról sem
feledkeztünk meg. A könyvtárat a
kultúrházból a sportházba költöztettük a
fodrászat helyére, ezzel sokkal könnyebben elérhetővé vált az olvasóközönség
számára.
A községi hivatal működésében is
változások történtek. A községi hivatal
pénztára szintén a sportházban kapott
helyet egyrészt azért, hogy közelebb
legyen a lakosokhoz, másrészt amiatt,
hogy legyen elég hely a községházán a
nyugdíjasklub kialakítására.
Ez volt ugyanis 2015 legfontosabb
beruházása a kétyi önkormányzat
számára. A már valóban gyalázatos
állapotban lévő községházát belülről teljesen felújítottuk, hogy végre emberhez
méltó állapotok fogadják az oda
betérőket.
Rendbetettük a falu közterületeit, az
utcákat, a temetőket. A kultúrház
kerítésének befestésével és az épület
melletti tuják kivágásával teljesen
másképp néz ki a falu egyik domináns
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Felújítottuk a tűzoltószertár épületét is.
Átcserepeztük a tetőt, kijavítottuk a külső
vakolatot és az épület újra élénk színekben
pompázik, nem csúfítva tovább a falu összképét.
Voltak aztán
olyan dolgok is,
amelyeket menet közben kellett megoldani. Ilyen volt a község traktorának
lejárt műszaki vizsgája vagy a szippantós
autó végleges lerobbanása. A traktort olyan
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állapotba hoztuk, hogy egy ideig még
biztos megfelel a céljának, és sikerült egy
másik, jobb állapotban lévő szippantós
teherautót is beszereznünk.
Modernizáltuk a közvilágítást is,
amelyre az elmúlt években elég sok
panasz volt. Vadonatúj LED lámpákra
cseréltük az összes lámpatestet a faluban.
Emellett szerveztünk egy sikeres falunapot,
tartalmas
programokkal.
Támogattuk a faluban működő civil             
szervezeteket. Falunk nyugdíjas polgárait
2015-ben is vendégül láttuk a kultúrházban egy év végi ebéddel és kultúrműsorral egybekötött beszélgetésre.
Az önkormányzat és az egyházi iskola
viszonya is normalizálódott az
igazgatóváltás óta.
Mindent előkészítettünk a   nyugdíjasklub zavartalan működéséhez, amely
január 1-től fogadja az odalátogatókat
hétköznapokon 8-tól 16 óráig.

2/2016
És végül, de egyáltalán nem
utolsósorban, sikerült új munkahelyeket
teremteni. A községi hivatal állandó
alkalmazottai mellett 2015-ben négy
embert tudtunk alkalmazni a munkahivatal támogatásának köszönhetően. Az
idei évre ez a szám hétre emelkedett.
Ebből a rövid összefoglalásból is
látható, hogy nem töltöttük tétlenül az
időt. Ugyanebben a szellemben indulunk
neki 2016-nak is. Idén három nagy projektbe fogunk: ha sikerül uniós pályázaton támogatást szereznünk, akkor
megépítjük a községi szennyvízviztisztítót, tervben van az óvoda épületének
teljes felújítása valamint egy többfunkciós műfüves sportpálya építése. Emellett
saját erőből felújítjuk a községházát
kívülről is: tetőcsere, a külső vakolat
kijavítása és festés szükséges még ahhoz,
hogy azt mondhassuk, jó itt dolgozni.
Továbbá a halottasházon is elvégezzük a szükséges munkákat, kívül-belül
kifestjük, hogy méltó körülmények

között búcsúztathassuk halottainkat.
Az idei év fontos feladata egy szemétgyűjtő udvar kialakítása, ahová az
emberek az osztályozott hulladék és a
kukákba kerülő háztartási hulladék
kivételével mindenféle más szemetet,
úgymint elektromos gépeket, építkezési
hulladékot, nagyméretű hulladékot, olajakat és konyhai hulladékot valamint
komposztálható zöldhulladékot leadhatnak. Ezt a régi gatter helyén gondoljuk
kialakítani a községháza mögött.
Ugyancsak időszerű a falu közepén
az emlékmű környékének kicsinosítása.
Ott egy pihenőpark kialakítását tervezzük.
Dióhéjban talán ennyi elég is.
Remélem, az idei tevek megvalósulásáról
egy év múlva egy hasonló cikket irhatok.
Addig is falunk minden lakosának
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
Molnár Péter,
polgármester

szükséges támogatást. A képviselők
többsége nem értett egyet azzal a
javaslattal, hogy a falu felvirágoztatásához szükséges forrásokat a földadó
mértékének növelésével fedezze az önkormányzat. Az új adórendelet célja az lett
volna, hogy a pluszterheket a kétyi
kataszterben gazdálkodó vállalkozások
viseljék, akik közül többen nem is kétyiek, és semmilyen módon nem járulnak
hozzá a község fejlesztéséhez.
Természetesen a nagyobb adó a helyi
gazdákra is vonatkozott volna, de ők
támogatást igényelhettek volna az
önkormányzattól veszteségük csökkentésére. Ezen kívül a polgármester a
nyugdíjasok és anyagi szükséghelyzetben
lévők számára 25 százalékos ingatlanadó-csökkentést javasolt.
Mikus Irén képviselő több módosító
javaslatot is beterjesztett, többek között
csak minimális mértékben emelte volna
az adót és nem értett egyet a nyugdíjasok
és anyagi szükséghelyzetben lévők adójának csökkentésével sem, de ezeket a
képviselőtestület nem szavazta meg. Az
MKP-s képviselők nem szavazták meg
aztán az eredeti előterjesztést sem, így
Kétyen 2016-ban nem változik a földadó

nagysága. Ezzel sajnos a község komoly
pénzforrásoktól esik el, amiket a falu
fejlesztésére lehetett volna fordítani.
A következő programpont a szemétdíjról szóló rendelet elfogadása volt. A
szemétdíj emelése elkerülhetetlen volt,
miután a beszedett illeték már régen nem
fedezi a község valós költségeit, vita
csak az emelés mértékét illetően alakult
ki. Végül a képviselőtestület a Batár
Zoltán képviselő által javasolt 14 euróra
emelte a 2016-ban személyenként fizetendő éves szemétdíjat.
A kutyaadót a polgármester 4 euróra
javasolta csökkenteni, a képviselők
viszont úgy látták jónak, hogy a jelenlegi
kutyánkénti 5 euró maradjon érvényben.
Ezután a képviselőtestület elfogadta az
utak és járdák téli karbantartását valamint a választási plakátok kihelyezését
szabályozó általános érvényű rendeleteket.
Az ülés a polgármester fizetésről
szóló előterjesztéssel folytatódott.
Molnár Péter polgármester az egy év
alatt elért eredményekre hivatkozva
javasolta a polgármesteri fizetés mege-

Az önkormányzat hírei
A tavalyi év utolsó képviselőtestületi
ülésére 2015. december 16-án került sor.
Az ülés programján többek közt hét
általános érvényű rendelet jóváhagyása, a
2016-os költségvetés megszavazása,
Kéty község 2015-2020-as évekre szóló
fejlesztési programjának elfogadása valamint telekeladás szerepelt.
Az előző ülés határozatainak teljesítéséről szóló polgármesteri beszámoló
meghallgatása után a képviselőtestület
módosította a folyó költségvetést és többek közt 500 € rendkívüli támogatást
szavazott meg a sportszervezet számára.
Jóváhagyta a közterületek használatáról
szóló általános érvényű rendelet kiadását,
ami szabályozza a mozgóárusok által
fizetendő illetéket, a közterületen való
tartós parkolás tarifáját valamint az
utcákon található különféle lerakatok
után járó díjat.
A képviselők döntöttek továbbá az
óvodának nyújtandó községi támogatásról, melyet a polgármester javaslatára a
2016-os évre 45 850 euróban határoztak
meg.
A polgármester által előterjesztett
javaslat a helyi adókról szóló rendelet
tárgyában viszont nem kapta meg a
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melését, figyelembe véve azt is, hogy a
község alkalmazottai közül egyedül ő
nem kapott az év végén jutalmat, miután
annak jóváhagyása a képviselőtestület
joga. Mikus Irén képviselő nem látott
okot a polgármesteri fizetés emelésére,
sőt javasolta azt a minimumra csökkenteni. Ez a módosító javaslat sem kapta
meg a szükséges támogatást, hasonlóképpen ahogy a képviselőtestület a                   
fizetésemelést sem találta indokoltnak.

Változások 2016-ban

K

éty község képviselőtestülete 2015
december 16-án tartott ülésén
elfogadta a közterületek használatáról
szóló általános érvényű rendeletet, melynek alapján 2016 január elsejétől falunkban a közterületek speciális célú
használata után adót kell fizetni. Eszerint
adót fizetnek a községünkbe érkező
mozgóárusok, a kijelölt parkolóhelyeket
kivéve a közterületeket tartós parkolásra
(több napon keresztül ugyanazon a
helyen álló gépkocsi) használók, valamint mindazon polgáraink, akik az utcán
különböző dolgokat (építőanyag, tüzifa,
mezőgazdasági gépek és eszközök) tárolnak.
A rendelet elfogadásának célja az,
hogy végre eltűnjenek az utcákról a nem
odavaló lerakatok, amelyek amellett,
hogy nem esztétikusak, akadályozzák a
közterületek rendbentartását. Az utcára
kiöntött szemétre ez a rendelet nem
vonatkozik, a szemetelés ugyanis az új
hulladékgazdálkodási törvény alapján
bűncselekmény, és a szemetelőkkel                  

Rövid technikai szünetet követően a
képviselők elfogadták a 2016-os költségvetést, mely az előző évekhez képest kb.
90 000 euróval több bevétellel számol,
köszönhetően annak, hogy a lehetőségeket
a falu vezetése igyekszik optimálisan
kihasználni.
Továbbá a képviselőtestület jóváhagyta Kéty község fejlesztési programját a
2015-2020-as időszakra valamint
megszavazta községi ingatlanok eladását
Andrej Smith illetve Csonka Lajos

szemben aszerint kell eljárni.
A képviselőtestület továbbá módosította szemétdíj összegét. Az eddigi személyenkénti 9,92 € helyett a továbbiakban
14 eurót kell fizetni évente. Sajnos, ez az
emelés sem fedezi a község összes
költségét, melyet a hulladékgazdálkodásra
kell fordítani, ezért a kukákat már csak
térítés ellenében tudjuk a lakosoknak biztosítani.
A legnagyobb változás a helyi adók
fizetésében lesz. Miután a képviselők nem
fogadták el az új, átdolgozott rendeletet a
helyi adókról, érvényben maradt a régi,
még 2012-ben az előző polgármester által
beterjesztett és az előző képviselőtestület
által elfogadott rendelet, amely tartalmaz
egy olyan pontot, aminek alapján a
lakóházak, nyaralók és garázsok után
jóval több, nagyjából kilencszer annyi
adót kell fizetni, mint amennyit valójában
a község eddig beszedett. Bár többször
figyelmeztettem a tisztelt képviselőket
arra, hogy ha nem szavazzák meg az új
adórendeletet, kitolnak mindazon kétyiekkel, akik háztulajdonosok, a figyelmeztetés nem hatott. Batár Zoltán valamint a 3
MKP-s képviselő: Bohák József, Mikus
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részére. Mindkét esetben a kérelmezők
használatában lévő ingatlanok tulajdonjogi rendezése céljából.
Ezen kívül a képviselőtestület
jóváhagyta a könyvvizsgáló jelentését, a
főellenőr valamint a képviselőtestület
2016-os munkatervét és előszerződés
megkötését az Envipak céggel az osztályozott hulladék kezelése ügyében. Az
összes programpont kimerítése után a
polgármester befejezte az ülést.
Molnár Péter

Irén és Molnár Gábor szavazatai hiányoztak ahhoz, hogy ezt a rossz szabályozást
eltöröljük. Igy sajnos nekem mint polgármesternek, aki felelős a törvények és a
képviselőtestület által hozott rendeletek
betartásáért, nem lesz más lehetőségem,
minthogy 2016-ban a hatályos rendelet
szerint kiszámolt megnövelt adót vessem
ki polgárainkra, bármennyire is sajnálok
mindenkit, akinek néhány képviselőnk
keményfejűsége vagy talán rosszindulata
miatt, sokkal mélyebben kell a zsebébe
nyúlnia. Arról nem is beszélve, hogy az
eddig beszedett és a hatályos rendelet
szerint kiszámolt adó különbözetét is be
kellene fizettetnem három évre
visszamenőleg... Nem csodálkoznék, ha a
Magyar Közösség Pártja választási eredményére is kihatna helyi képviselőinek
felelőtlen döntése.
A felsorolt változásokról további
információkat lakosaink a községi hivatalban kaphatnak, ahol az említett általános
érvényű rendeletek is mindenki számára
hozzáférhetőek. Tájékozódni lehet továbbá Kéty község weboldalán a www.ket.
ocu.sk linken is.
MP
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Közösségi élet a 2015. év második felében

K

ulturális szempontból az év második fele
nagyon gazdag programot biztosított számunkra. November 21-én  került sor a szülők báljára. Szép
számban összejöttek a mulatni vágyók. Minden
kétséget kizáróan sikeres volt a rendezvény. A bevétel az iskola  működését segíti.
December 3-án megvendégeltük a falu összes
nyugdíjasát. A rendezvényre a kultúrházban került
sor. A polgármester úr köszöntötte a vendégeket,
átadta a jubilánsoknak az ajándékot. A szépen
megterített asztalnál helyüket elfoglaló nyugdíjasoknak kultúrműsorral kedveskedtek az iskola tanulói. Molnár Judit, a község könyvtárosa szavalatával köszöntötte az időseket. A tanulókat Korcsek
Magdaléna tanító néni készítette föl a műsorra, ami
igazán színvonalas és szórakoztató volt. Ebédre
disznótoros finomságok voltak feltálalva.
Természetesen ebéd után került még az asztalra süti,
kávé, üdítő is. Úgy gondolom, ezek az alkalmak
nagyon fontosak az ember életében, hiszen ilyenkor
találkoznak, beszélgethetnek egymással. Minden
nyugdíjas kapott csomagot az önkormányzattól.
Remélem, sikerült nekik szép pillanatokat szerezni.
December 6-án sor került Mikulás-ünnepségre.
Az iskola és óvoda tanulói színes programmal
készültek. Mint ahogy illik, a messzi földről érkezett
Mikulás bácsi megnézte a gyerekek műsorát és jutalmul minden gyermek kapott csomagot.
December 15-én a rokkantszövetség tartotta soron
következő ünnepi gyűlését. Az iskola tanulói
fellépésükkel fáradhatatlanul, szívvel-lélekkel
igyekeztek felejthetetlen pillanatokat szerezni.
Mint látható, jó hangulatú, nagy érdeklődést
vonzó, szeretetteljes rendezvények vannak mögöttünk. Minden rendezvényen, a nyugdíjasklubban
valamint a könyvtárban lehetőség volt könyvvásárlásra is.
Január 4-én hivatalosan megnyitottuk a
községháza épületében a nappali foglalkoztatót.
Nagyon nagy örömömre várakozáson felüli volt a
részvétel. Ez is azt bizonyítja hogy volt és van
értelme munkánknak. Továbbra is várjuk az
érdeklődőket szeretettel!
Január 8 –án került sor a kultúrházban A nagy
háború egy kicsike falu életében c. dokumentumfilm
vetítésére, amely szintén nagy sikert aratott.
MJ
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A Via Nova helyi alapszervezete 2015-ben…

B

evezetésként szeretnék megosztani pár sort a kedves Olvasóval
a Via Nova Ifjúsági Csoport jelentéséről, fogalmáról, tevékenységeiről. A Felvidéken 2007-ben alakultunk meg civil                              
szervezetként. Tevékenységünk fontos része a közösségépítés a
dél-szlovákiai régiókban. Szervezői vagyunk megemlékezéseknek,
előadásoknak, kirándulásoknak, táboroknak, sportrendezvényeknek, tehetségkutatóknak, báloknak, koncerteknek és egyéb
szórakoztató rendezvényeknek.
A kétyi alapszervezet 2014 nyarán egy gulyásfőző versennyel
lépett be a köztudatba, majd decemberben egy sikeres bál megrendezésével vártuk a következő esztendőt. Elérkezett 2015, egy tartalmasabb év …
A helyi Via Novás fiatalokkal részt vettünk a március 15-i
megemlékezésen a Hősök emlékművénél, melynél elhelyeztük
koszorúnkat, ezzel róttuk le tiszteletünket az elesett hősök emléke
előtt.
Április közepén egy röplabda tornán vettünk részt, mely
Ipolyságon került megrendezésre. Ezen a megmérettetésen a
negyedik helyen végeztünk, amely szép eredménynek számít.
Május végén került megrendezésre a Felvidéki Labdarúgó
Bajnokság helyi fordulója, amelyen Zselíz és Léva csapatát láttuk
vendégül a helyi futballpályán. A szép számú közönség előtt                
lezajlott szórakoztató mérkőzéseken pazar eredményt értünk el,
mivel sikerült felülkerekednünk a két „nagyváros” felett, és így az
első helyről várhattuk a következő fordulót, melynek Zselíz adhatott otthont. Sajnos itt már nem jártunk sikerrel, mivel több kulcsjátékosunk is sérüléssel küzködött, így a dobogó legalsó fokára
kerültünk. A lévai forduló sajnos elmaradt, így összeségében Léva
mögött a második helyen zártuk a bajnokságot, kevéssel maradtunk
le az országos döntőről. Jövőre újra megküzdünk a serlegért.
Június utolsó hétvégéjén került megrendezésre a második
gulyásfőző verseny a helyi vendéglő melletti zöld területen. A
versenyen 11 csapat mérhette össze főzési tudományát. A helyi
csapatokon kívül voltak versenyzők a környező településekről is.
Az elmúlt évhez képest minden résztvevő csapatnak biztosítottuk
a kondérba valót. Amíg a szakácsok a kondér körül tüsténkedtek,
addig a legkisebbek az ugrálóvárban és a trambulinban lelték
örümüket.   Büszkességgel tölt el bennünket, hogy milyen sokan
kilátogattak a rendezvényünkre. Boldogok lennénk, ha sikerülne a
gulyásfőző versenyből hagyományt teremtenünk kis falunkban.
Mikor ezek a sorok íródtak még vártuk az ünnepeket, az óévnek
még nem volt vége, de mi már akkor is a jövőre gondoltunk,
ugyanis január 9-én kerül(t) megrendezésre a helyi kultúrházban
egy újévi asztalitenisz verseny. Természetesen ezekről az
eseményekről is beszámolunk legközelebb, de addig is …
… sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a Via Nova
csapata falunk minden lakójának.
Farkas Attila
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Humorsarok
A 35 éves agglegény a kérdésre, hogy
miért nem nősül már meg, így válaszolt:
- Ez egy nehéz kérdés.... amikor hazaviszek egy lányt, az anyám mindig
kidobja.
- Akkor találj hasonló típust, mint az
anyád.
- Már azt is próbáltam, de azt meg az
apám dobta ki...
*****

hozzá a benzinkutas, és megszólítja:
- Kisasszony, mondhatok valamit?
- Igen, csak siessen, nem érek rá.
- Rendben, akkor rövid leszek. A benzin néhány méterre odébb van... ez a
porszívó csöve...
*****
- Ez a mai fiatalság milyen neveletlen
- dohog egy idősebb úr az autóbuszon.
- Miért? Hiszen átadták magának a
helyüket...
- Igen, de a feleségem még mindig áll!
*****

Szőke nő megáll a benzinkúton és
nekiáll tankolni. Kisvártatva odamegy

A lakosság számának változása

*****
Jósnő ül a kristálygömb előtt és mondja
a kuncsaftnak:
- Látom, hogy két gyereke van.
- Azt maga csak hiszi. Összetörheti a
kristálygömbjét, ezek szerint nem ér
semmit, mert nekem három gyerekem
van!
- Azt maga csak hiszi...

Bögrés cseresznyés süti
Hozzávalók:
1,5 bögre cukor (a bögre 2 dl-es), 2 tojás, 3 dl tej, 3 bögre finomliszt, 2

Bejelentkezés:
Kijelentkezés:
		
Tankó Adrianna 			2015.10.19
Elhalálozás:
Bernáth Etel
Bagala Júlia
Dudás Ernő
Születés:

- Mi a különbség az ír temetés és az ír
lakodalom között?
- ??? - A temetésen eggyel kevesebb a
részeg.

2015.10.22
2015.11.21
2015.11.30

dl napraforgó olaj, 1 csomag sütőpor, csipet só, 1 kg cseresznye, 4 ek
vaj (olvasztott), 2 ek cukor, szóráshoz cukor

Elkészítés:
A sütőt előmelegítjük 180 fokra. A hozzávalókat a cseresznye
kivételével összekeverjük. A tejet adjuk hozzá utolsóként kisebb
adagokban. Egy közepes tepsit sütőpapírral kibélelünk és a masszát

Bernáth Máté

2015.11.6

Házasságkötés:
Dejcző Erik  -   Gladics Eleonóra  

K

2015.10.31

É

beleöntjük. Magozott cseresznyével a tetejét megszórjuk. Kb 25 perc
alatt aranyszínűre sütjük. Még forrón alaposan megkenjük olvasztott
vajjal és megszórjuk a tetejét cukorral. Jó munkát és jó étvágyat !
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