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Ö

t év szünet után ismét kézbe
veheti a Kétyi Hírmondót,
amely eredeti célkitűzésének megfelelően községünk lakói számára
kíván tájékoztatást nyújtani az önkormányzat munkájáról, a község
életének fontosabb eseményeiről
valamint közérdekű információkat
megosztani és ha sikerül, talán még
szórakoztatni is.
Negyedévente szeretnénk egyegy
lapszámmal
jelentkezni,
lehetőség szerint úgy időzítve a megjelenést, hogy nem nagy időeltolódással számolhassunk be a
képviselőtestületi
üléseken
történtekről, ezzel is közelebb hozva
a falu lakosaihoz az önkormányzat

Új polgármester – új tervek

L

ezárult egy korszak a község
életében és valami új indul
most
el. Ezt a közhelyet polgármesterváltáskor szinte kötelező
elsütni, de persze ez egyáltalán nem azt
jelenti, hogy min-den, ami eddig volt,
az rossz és megváltoztatandó ill. minden ami mostantól lesz, az jó és
előremutató. Nem lehet vastag választóvonalat húzni és úgy tenni, mintha
minden csak most kezdődne el. A falu
eddig is működött és ezután is ugyanúgy
fog, esetleg a hangsúlyok tolódnak el
egy kicsit, ami természetes, hiszen minden vezető igyekszik a saját képére
formálni a rábízott hivatalt.
Egy szemléletes hasonlattal élve úgy
mondhatnám, hogy egy mozgó vonatra
ültem most fel mozdonyvezetőnek; a
vonat sebességén lehet változtatni, de a
mozgás iránya, amit a sínek jelölnek ki,
adott. Így van ez az önkormányzat
esetében is, folytatni kell a megkezdett
dolgokat, biztosítani kell a falu
működőképességét, és csak mindezek
után jöhetnek az új tervek és elképzelések.
Na de mik is ezek a tervek?
Címszavakban megpróbálom őket fel-

sorolni és röviden kifejteni, hogyan is
képzelem a megvalósításukat.
1. A szolgáltatások színvonalának
fenntartása vagy javítása – alapvető
feladat, az emberek akkor elégedettek
az önkormányzattal, ha minden olajozottan működik. Ehhez viszont előbbutóbb szükség lesz a géppark
lecserélésére ill. bővítésére.
2. A község lakosainak jobb
tájékoztatása az önkormányzat
munkájáról – ennek érdekében indítottuk újra a Kétyi Hírmondót, az önkormányzat időszakos kiadványát. A
község weboldalát gyakrabban aktualizálva ott is közzétesszük majd a fontosabb információkat.
3. A közösségi élet elősegítése
a/
Nyugdíjasoknak
nappali
foglalkoztatót létesítünk – ez valódi
szociális intézményként működik majd
2016-tól, addig pedig a községi hivatal
mostani épületében berendezünk egy
olyan helyiséget, ahol az idősek
közösségben tartalmasan tölthetik el
idejüket.
b/ A könyvtári szolgáltatásokat átalakítjuk, közelebb hozzuk a falu lakosaihoz és a könyvtár nyitvatartását is

1.szám

fontosabb döntéseit illetve azok hátterét.
Célunk továbbá, hogy minél
színesebb lapot szerkesszünk,
lefedve a község közéletének legtöbb
szeletét. Várjuk tehát a cikkeket a
kultúra, a sport területéről, az egyéb
szervezetek, az iskola és óvoda
életéből, hogy minél érdekesebb tartalommal jelentkezhessünk és szolgálhassuk ki olvasóinkat.
Bízunk benne, hogy a Kedves
Olvasó szeretni fogja az újraindított
Kétyi Hírmondót, mi pedig azon
fogunk dolgozni, hogy érdekes és
tartalmas lapokkal jelentkezve
tájékoztassuk Önt a falunk fontosabb
történéseiről.

A szerkesztőség

úgy módosítjuk, hogy minél többen
vehessék igénybe. A modern könyvtár
közösségi tér, ahol nem csak
könyvkölcsönzésre
hanem
találkozásokra,
beszélgetésekre,
újságolvasásra is lehetőség lesz. A
könyvtár új helye a sportházban a
fodrászat helyén lesz.
c/ A tornatermet megnyitottuk a falu
lakosai előtt, így teremtve meg a
lehetőségét annak, hogy a fiatalok
értelmesen, sportolással is tölthessék
szabadidejüket a téli hónapokban is.
d/
támogatni fogjuk a civil
szervezeteket, amelyek nélkülözhetelen
szerepet töltenek be falunk életében. A
sportszervezet, a CSEMADOK, a
rokkantszövetség, a kiskertészek, a
vadászszövetség hozzájárul falunk
közösségi életének fenntartásához és
fejlesztéséhez. A községi önkormányzatnak ezért kötelessége őket anyagilag
támogatni, hogy betölthessék szerepüket.
e/ Az óvoda és alapiskola
működésének biztosításához lehetőségeinkhez mérten hozzájárulunk, hogy
Folytatás a 2. oldalon
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valamennyire tehermentesítsük az
intézmény fenntartóját,
azonban
világossá szeretném tenni, hogy
elsősorban a református gyülekezet
feladata az általa fenntartott intézmény
számára a szükséges anyagiak
előteremtése.
f/ Újragondoljuk a falunap megszervezését,
közönségcsalogató programokat tervezünk, focimeccset, színvonalas kultúrműsort és esti koncertet
sztárvendéggel, hogy minél több kétyi
lakos látogasson ki a rendezvényre.
4. Az infrastruktúra fejlesztése
a/ a községházát jelenlegi helyéről
elköltöztetjük. A kultúrház emeleti
részében a könyvtár helyén alakítjuk ki
az új hivatali helységeket. Annak
érdekében, hogy a lakosok ne kényszerüljenek fárasztó lépcsőmászásra, a
sportházban a könyvtár melletti
helyiségben létrehozzuk a községi
hivatal kihelyezett részlegét, ahol
elintézhetők lesznek azok a napi ügyek
(befizetések, iratok hitelesítése)
melyekkel az emberek a legtöbbször
felkeresik a hivatalt.
b/ már jelenleg is dolgozunk a
sportház
épületének
javításán.
Rendbehoztuk a tornatermet, az alagsori folyosót, az öltözőket. Még idén felújítjuk a tűzoltószertár épületét is.
c/ a közvilágítás korszerűsítésének
befejezése is aktuális, az új takarékos
égőkkel csökkenthető az áramfogyasztás.
d/ a falu központi terének átépítése
is szerepel a távlati terveim között.
Jelenlegi formájában se nem szép, se
nem hasznos, amint lehet, újragondoljuk és átépítjük.
e/ a kultúrház felújítása a fűtési
rendszer
korszerűsítésével
fog
folytatódni. Ezen kívül el lehet gondolkozni azon is, hogy újra felszereljük
és működőképessé tegyük a konyhát,
hogy a kultúrház ismét alkalmassá váljon komolyabb rendezvények, például
lakodalmak vagy bálok teljeskörű
kiszolgálására.
f/ belátható időn belül szükségessé
válik az óvoda és az iskola épületének
rekonstrukciója. Ebben az esetben
azonban az intézmény fenntartójával
kell egyeztetni, mielőtt bármibe belefoghatnánk.
g/ Utak javítása, járdák rendbetétele
állandó probléma és feladat, miután
azonban rendkívül költségigényes, csak

nagyon lassú ütemben, fokozatosan
lehet végrehajtani és szinte kizárólag
csak külső források bevonásával.
h/ Szennyvíztisztítóra is szükségünk
lesz. Optimális esetben a csatornázás
keretében valósulhat meg, ami azonban
csak a környező községekkel egyeztetve, közös projekt keretében képzelhető el.
5. Környezetvédelem
Erről is sokat lehetne beszélni.
Mindenképpen oda kell figyelnünk
környezetünk állapotára és lehetőség
szerint védeni és óvni. Ahogy mondani
szokták, a Földet nem a szüleinktól
örököltük, hanem gyerekeinktől,
unokáinktól kaptuk kölcsön, úgy is
kéne rá vigyáznunk.
6. Munkahelyteremtés
Az egyik legfontosabb feladat, bár
talán a legnehezebben teljesíthető. Nem
sok lehetősége van az önkormányzatnak ezen a téren, de ha valami akad,
akkor azt ki kell használni.
Ilyen lehetőség például a gondozószolgálat bővítése. Attól függően,
sikerül-e egy uniós pályázaton
nyernünk, a jövő év folyamán új munkahelyeket tudunk létrehozni gondozók
részére, amivel egyrészt csökkentjük a
faluban a munkanélküliséget, másrészt
segítünk azokon az idős, jórészt
egyedülálló embereken, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik. A munkahivatal segítségével lehetővé válik egykét ember határozott idejű alkalmazása.
A rendszert idén kipróbáljuk, ha beválik, jövőre bátrabban tervezhetünk.
Az, amit most felsoroltam, lényegében egy úgynevezett bakancslista –
számbavétele annak, mit szeretne az
ember megvalósítani. Én is tudom
azonban, hogy négy év alatt, de talán
még nyolc év alatt se lehet ebből mindent megcsinálni. Okos tervezéssel, a
prioritások lefektetésével azonban a
legfontosabb dolgokat meg kell
valósítani. Konkrétan gondolok a
könyvtár és a községháza átköltöztetésére valamint nyugdíjasklub létrehozására, amelyekre augusztus közepéig
mindenképpen sort kerítünk.
Minden felelős tervezés alapja a
források biztosítása, a mi esetünk se
kivétel ez alól.
Az önkormányzat több forrásból
biztosíthatja kiadásai fedezését. Az első
és legkézenfekvőbb tétel a község saját

(folytatás az 1.oldalról)

pénze. A rendelkezésre álló összeget
kétféleképpen lehet növelni. Az első
lehetőség a község saját bevételeinek
növelése – ez a képviselőtestület
hatásköre. A második a kiadások csökkentése ill. a pénzforrások átcsoportosítása – ez pedig a polgármester dolga.
A második forrás a hitelfelvétel.
Nagyobb beruházások esetén szinte az
egyedüli járható út. Viszont a hitelfelvétellel óvatosan kell bánni, nem célszerű
teljesen eladósítani a falut.
A harmadik forrás a pályázatok
kihasználása. Látszólag egyszerű a
gyakorlatban viszont felettébb bizonytalan, mikor milyen célra lehet forrásokat szerezni. Ezek a bevételek előre
nem tervezhetők, csak a szerencsén
múlik, sikerül-e lehívni a főleg uniós
pénzeket. Azonban kutya kötelességünk
megtenni mindent azért, hogy megpróbáljunk élni a lehető legtöbb pályázati lehetőséggel.
A negyedik forrás a célzott állami
dotációk rendszere. Ugyanaz érvényes
ebben az esetben is, mint a pályázatoknál. Aktívan ki kell használni minden
lehetőséget és a nagy számok törvénye
alapján előbb-utóbb valaminek sikerülnie kell.
Az utolsó pillér, amire támaszkodhatunk, a község lakosainak segítsége.
Az, hogy akadnak majd emberek, akik
saját
munkájukkal
segítik
az
önkormányzat azon terveinek és céljainak megvalósítását, amelyek a polgárok életminőségének javítását és a
falu fejlesztését szolgálják.
2015 a tervezés éve lesz. Unatkozni
nem fogunk. Aktualizálni kell az
általános érvényű rendeleteket és a
község lakosainak életét befolyásoló
egyéb alapvető dokumentumokat,
megteremteni azt a tiszta és egyértelmű
szabályrendszert, amelyben mindenki
tudni fogja, mik a jogai és kötelességei,
mihez kell magát tartania.
Emellett aktívan keresve meg kell
találnunk azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével további forrásokhoz
juthatunk.
Ezek a tervek... Remélem, nagy
részüket belátható időn belül meg is
tudjuk valósítani. Mindenesetre megpróbáljuk...
Molnár Péter, polgármester
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2015 november 15-én megválasztott polgármester és
képviselők beiktatása a képviselőtestület december
10-i alakuló ülésén történt, amelyre a kultúrházban nagyszámú
érdeklődő jelenlétében került sor.
Mikus Irén leköszönő polgármester üdvözölte a jelenlévőket, majd miután Bohák Erika a választási bizottság
elnöke ismertette az önkormányzati választások eredményeit,
átadta a polgármesteri jelvényeket az előírt polgármesteri
eskü letételét követően az új polgármesternek, Molnár
Péternek, aki elődje 24 éven át falunk érdekében végzett
áldozatos munkáját virágcsokorral köszönte meg. Ezt
kovetően a megválasztott képviselők, Batár Zoltán, Mgr.
Bényi Éva, Bohák József, Dánó Jenő, Mikus Irén, Molnár
Gábor és Tankó Tibor tették le a képviselői esküt, s ezzel az
új képviselőtestület megalakult. A polgármester ismertette a
jelenlévőkkel, hogy Bohák Józsefet nevezte ki
alpolgármesterré.
Az ülésen a képviselők megalakították a közérdekvédelmi
bizottságot és megszabták a polgármester bérét.
A képviselőtestület második rendes ülésére december
30-án került sor.
Ezen az ülésen a képviselők módosították a község
alapszabályát, a képviselőtestület tárgyalási rendjét, a

képviselők jutalmazásának alapelveit, elfogadták a község
pénzügyi gazdálkodásának alapelveit, módosították a község
2014-es költségvetését, jóváhagyták az óvoda számára
nyújtandó dotációt évi 44 ezer € összegben, a község 2015-ös
költségvetését és a képviselőtestület ülésezési tervét az idei
évre.
A képviselőtestület ugyanakkor nem fogadta el a
tömegszervezeteknek nyújtandó támogatásokat lehetővé tevő
általános érvényű rendeletet. Emiatt veszélybe került a
sportszervezetnek, az iskolának, a rokkantszövetségnek, a
CSEMADOKnak valamint a kiskertészeknek nyújtandó
támogatás kifizetése, ezért a polgármester 2015 január 27-re
rendkívüli ülést hívott össze.
A képviselőtestület ezen a rendkívüli ülésen jóváhagyta a
főellenőr munkatervét az első félévre, a község vagyongazdálkodási alapelveit és megszavazta a dotációkról szóló
általános érvényű rendeletet az előterjesztett javaslat szerint.
Mikus Irén képviselő módosító javaslatait a jelenlévő többi
képviselő nem támogatta. A képviselőtestület ezen kívül
jóváhagyta az ifj. Bényi Lászlóval kötendő bérleti szerződést, melynek alapján az érintett 2015 február 1-tól
beköltözhet a községi tulajdonú bérlakások egyikébe.
Molnár Péter

Mikulásváró ünnepség, az ovodások
műsora

Mikulásváró ünnepség, az alsótagozatos
iskolások műsora

Csicsmann Róbert felvétele

Csicsmann Róbert felvétele
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Flódni recept

A tésztához
-50 dkg finomliszt
- 23 dkg vaj (vagy sütőmargarin)
- 10 dkg porcukor
- 2 db tojássárgája
- 1 db tojás (egy része a tészta megkenésére)
- 120 ml fehérbor
- 0.3 kk só
Az almatöltelékhez
- 1 kg alma
- 1 ek méz
- 1 ek cukor
- 2 tk fahéj (őrölt)
- 5 db szegfűszeg
- 170 ml fehérbor
- 1.5 ek zsemlemorzsa
A diótöltelékhez
- 23 dkg dió (darált)
- 10 dkg cukor
- 3 dkg mazsola
- 3 dkg étcsokoládé (reszelt)
- 1 dl fehérbor (az almáét kell használni)
A máktöltelékhez
- 23 dkg mák (darált)
- 0.5 citromból nyert citromhéj
(vagy egy narancs reszelt héja)
- 15 dkg sárgabaracklekvár
- 3 dkg cukor
- 3 dkg mazsola
- 70 ml fehérbor
A szilvalekvárhoz
- 15 dkg szilvalekvár (házi)
- 7 dkg aszalt szilva
Egy nappal előre el lehet nyugodtan
készíteni, egy éjszaka pihenés még jót is tesz
neki! És amúgy fémdobozban elvan, mint a
befőtt - nem mintha hosszú életre lenne kárhoztatva.
nehézség: közepes
A tészta hozzávalóit alaposan összegyúrjuk
és fóliába csomagolva egy napra (de min. egy
éjszakára) hűtőbe tesszük.
1. Az almás töltelékhez az almát
meghámozzuk, vékony szeletekre vágjuk, és
megpároljuk a többi hozzávalóval. (A szegfűszeget érdemes teatojásba tenni.) Mikor
félig-meddig szétfőtt, puha, szűrőben

lecsepegtetjük, a bort felfogjuk, majd a zsemlemorzsát is az almához keverjük.
2. A diós töltelékhez a diót az almától maradt
fűszeres borral és a többi hozzávalóval megfuttatjuk. (Ha 1 dl-nél kevesebb bor marad,
kipótoljuk.)
3. A mákos töltelékhez a mákot megfuttatjuk a
boron a többi hozzávalóval.
4. Az aszalt szilvát apróra vágjuk, és a házi
szilvalekvárhoz keverjük.
5. Mikor már minden hozzávalót teljesen (!)
kihűlt, elővesszük a tésztát és 5 egyenlő részre
osztjuk. Lisztezett deszkán az első lapot 1-2
mm vékonyságúra nyújtjuk, majd sütőpapírral
bélelt tepsibe helyezzük. (Az eredeti recept
szerint ekkora adag flódni őzgerinc-szerű,
hosszúkás formában készül, de nekem nem fért

bele. Kb. kétszer olyan szélesre nyújtottam a
tésztát, és még így is bőven lett rá töltelék, de
lehet próbálkozni.)
6. Megkenjük a tésztát a diókrémmel, majd
ráhelyezzük a második lapot. Erre jön a mák,
majd tészta, alma, tészta, szilvalekvár, végül
újra tészta.
7. A legfelső lapot villával megszurkáljuk, a
megmaradt tojással megkenjük, és előmelegített
sütőben megsütjük. Akkor jó, ha tűpróbánál már
semmi nem ragad rá, és a teteje is szép piros.
8. Porcukorral meghintve, kockákra vagy szeletekre vágva tálaljuk.
- sütési hőfok: 150°C
- sütési mód: hőlégkeveréses
Bajkai Melinda

Néhány jó tanács háziasszonyoknak
1. Sokkal ízletesebb lesz a rántott hús, ha
néhány órával korábban 1-2 gerezd fokhagyma társaságában, sós tejbe beáztatjuk, s a
hűtőbe rakjuk.

4. Ha a rozsdamentes edény aljára ráég az
étel, öntsünk bele egy kis ecetet, kb. 2 percig
forraljuk, így súrolás nélkül eltávolíthatjuk a
makacs foltot.

2. Mikor jó a sütőpor? Tegyünk belőle
késhegynyit hideg vízbe és ha kis buborékok
jönnek fel a tetejére, használható. Ha viszont
erősen pezseg, inkább dobjuk ki.

5. Lényegesen lassabban ég a gyertya, ha az
első használat előtt néhány órára a fagyasztóba tesszük.

3. Az élesztő hónapokig eláll a fagyasztóban, ha alufóliába vagy folpackba csomagolva. Figyeljünk arra, hogy használat előtt
néhány órával tegyük ki szobahőmérsékletre.

6. Puha lesz a marhahús, ha sütés előtt 2
nappal bekenjük napraforgóolajjal és lezárva
betesszük a hűtőszekrénybe.
Bajkai Melinda
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A

kétyi
TJ
Meteor
sportszervezet sorsáról
még az önkormányzati választások előtt mindenféle találgatások és különböző rémhírek
láttak napvilágot, miszerint ha
a választáson a nem megfelelő
jelölt nyer, akkor Kétyen
megszűnik a sport.
Ezzel szemben a hivatalba
lépett új polgármester és a
sportszervezet elnöke között
még a múlt év decemberében
megkezdődtek az egyeztetések
arról, hogyan kellene a
sportszervezetnek a továbbiakban működnie. Többszöri
megbeszélés után az az
egyezség született, hogy a
sportszervezet
további
működéséhez elengedhetetlen
a belső viszonyok tisztázása, a
tagsági viszony rendezése és új
vezetőség
választása.
Mindezek értelmében a
sportszervezet
vezetősége
2015 január 17-re összehívta a
taggyűlést, amely jóváhagyta

többek közt az alapszabály
módosítását valamint 5 € éves
tagdíjat
állapított
meg.
Megválasztotta a sportszervezet új elnökét ifj. Batár
Zoltán, és a vezetőség további
tagjait Bohák Bálint, Bohák
Ferdinánd,
ifj.
Dudás
Miroslav, Tóth Krisztián, ifj.
Varga Tibor és ifj. Vígh
János személyében. Az
ellenőrző bizottságba Bernáth
Lajos, Molnár Péter és
Németh József került.
Az új vezetőség első ülését
január 25-én tartotta, melynek
fő témája a bajnokságra való
felkészülés, a futballcsapat
játékosállományának bővítése
és egy tapasztalt edző szerződtetése volt. A vezetőség
elkészítette a sportszervezet
költségvetését,
amellyel
kapcsolatban egyetértés alakult
ki arról, hogy csak a saját
bevételek növelésével lehet
fedezni a bajnokságban való
eredményes szereplést.

Táblázat – 2.osztály
2014-es őszi szezon végeredménye
#

Csapat

M

Gy

D

V

Gólarány

Pontsz.

1.

Pukanec

15

10

4

1

45:15

34

2.

Šarovce

15

10

2

3

25:17

32

3.

Rybník

15

9

3

3

29:19

30

4.

Tlmače

15

8

5

2

28:15

29

5.

Veľké Túrovce

15

9

1

5

44:25

28

6.

Veľké Kozmálovce

15

8

4

3

30:12

28

7.

Bory

15

8

3

4

33:20

27

8.

Dolný Pial

15

6

6

3

28:16

24

9.

Hronské Kosihy

15

7

2

6

27:29

23

10. KÉTY

15

7

1

7

39:35

22

11. Vyškovce nad Ipľom

15

5

1

9

18:24

16

12. Čaka

15

3

2

10

18:36

11

13. Bátovce

15

3

2

10

19:42

11
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14. Mýtne Ľudany

15

2

4

9

19:31

10

15. Horné Semerovce

15

2

4

9

14:40

10

1. Kéty – Mýtne Ludany
2. Šarovce – Kéty
3. Kéty – Pukanec
4. Veľké Túrovce – Kéty
5. Kéty – Bory
6. Hronské Kosihy – Kéty
7. Kéty – Dolný Pial
8. Kéty – Čaka
9. Rybník – Kéty
10. Kéty – Tlmače
11. Hronovce – Kéty
				
12. Kéty – Vyškovce n. Ip.
13. H. Semerovce – Kéty
14. Kéty – V. Kozmálovce
15. Bátovce – Kéty

16. Hronovce

15

0

2

13

10:40

2

3:2
2:0
2:4
6:1
3:2
1:2
2:1
3:2
4:0
1:3
1:4

Vince, Orosz, Dorozlai
Orosz, Babindák
Ölveczky
Gubricza, Orosz 2
Orosz, Gubricza
Varga 2
Babindák,Orosz, Danczi

Táblázat – 2.osztály
2014-es tavaszi szezon végeredménye
#

Csapat

M

Gy

D

V

Gólarány

Pontsz.

1.

Šahy

30

24

3

3

149:33

75

2.

Lok

30

21

6

3

92:31

69

3.

Veľké Túrovce

30

22

3

5

102:49

69

4.

Pukanec

30

16

7

7

75:49

55
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5.

Šarovce

30

13

5

12

71:61

44

6.

Bory

30

12

2

15

72:68

41

1. Kéty – Lok 		
0:2
2. Horné Semerovce – Kéty
3:1
Orosz
3. Kéty – Šahy		
3:7
Danczi, Vince, Orosz
4. Hronovce – Kéty		
1:1
Orosz
5. Kéty – Vyškovce nad Ip.
2:2
Orosz, Gunič
6. Kéty – Dolný Pial		
1:1
Vince
7. Demandice – Kéty		
1:2
Orosz, Ölveczky
8. Kéty – Malé Kozmálovce 4 : 1
Orosz, Danczi, Víg, Varga
9. Pukanec – Kéty		
3:1
Ölveczky
10. Kéty – Bory		
8:4
Orosz 3, Danczi 2, Skuta,
Ölveczky, Gunič
11. Veľké Túrovce – Kéty
3:0
(játékoshiány miatt nem
					
utaztunk ki)
12. Kéty – Rybník		
3:2
Orosz 3
13. Hronské Kosihy – Kéty
2:1
Danczi
14. Kéty – Šarovce		
1:0
Orosz
15. Mýtne Ludany – Kéty
2:4
Varga, Ölveczky, Vince,
					Homola

7.

Hronské Kosihy

30

10

3

15

47:60

39

8.

Vyškovce nad Ipľom

30

10

8

12

62:60

38

9.

KÉTY

30

11

5

14

64:89

38

10. Mýtne Ludany

30

11

3

16

57:93

36

11. Dolný Pial

30

9

8

13

32:34

35

12. Rybník

30

9

4

17

68:77

31

13. Horné Semerovce

30

7

6

17

48:82

27

14. Hronovce

30

7

6

17

34:71

27

15. Demandice

30

7

2

21

41:130

23

16. Malé Kozmálovce

30

11

3

16

52:84

18

0:1
2:5
1:1
3:2

Danczi
Ölveczky, Zalaba,
Danczi, Vince
Orosz 3, Gubricza, Vince
Farkas Attila
Ölveczky, Orosz

6.

Diákbál 2015

Maszkabál 2015

A

díszítéssel kezdődött az egész. A
felső tagozatos alapiskolások és a
kreatív tanító nénik (Molnár Tímea,
Molnár Judit, Csóka Szilvia) segítségével hamar elkészítettük, és kidíszítettük a
kultúrházat. Immár harmadik éve megrendezésre került 2015. január 30- án, a félévi
biziosztás napján a mostanra már
hagyománnyá vált diákbál.
Mi, gyerekek óriási izgatottsággal
készültünk a mulatságra, nagy gonddal
választottuk ki a báli ruhánkat, frizuránkat.
Legizgatottabbak mégis a felső tagozatos
tanulók legfiatalabbjai voltak: az
ötödikesek, mivel ők első bálozók voltak.
Mikor már mindenki odaért, a bált a
tavalyi bálkirály Riedly Miklós Kristóf és
bálkirálynő Molnár Kira Dorka közös
tánca nyitotta meg. Miután a dal véget ért,
mindenki bátran megragadhatta partnerét

és kivonulhatott a táncparkettre. A zenét
Farkas Nándor biztosította, aki az örök
slágerektől kezdve a mulatósig bármilyen
talpalávalót eljátszott nekünk. Hogy még
egy kicsit izgalmasabb legyen az este, egy
játék várt ránk. A feladatunk csak annyi
volt, hogy egy nevet húzzunk magunknak
és megkeressük a hozzá tartozó partnert,
akivel a következő három dalra fogjuk
ropni.
Az este közepén, mielőtt még bárki is
elfáradt volna, még várt ránk az idei
bálkirály és bálkirálynő választás. Végül,
akik elnyerték ezt a címet, az Tóth Carla
és Nagy Csomor Márton lett. A tavalyi
nyertesek adták át a vándorkoronát és a
vándorkalapot a győzteseknek. Ezúton is
gratulálunk nekik!
Kováts Virág Borbála, 9. o.

1/2015

A

z alsó tagozatosok, óvodások és falunk
legkisebbjei számára rendezett jelmezbál 2015. január 31- én volt a helyi kultúrházban. A zenét Dencső József szolgáltatta.
Mint minden évben, az idén is nagyon
ötletes maszkák vonultak fel, amelyek a gondos szülők, nagyszülők munkáját dicséri. A
zsűri tagjai Molnár Judit, Hajdú Árpád és
Kacska Erzsébet volt. Ők döntötték el, hogy
külön az óvodások és külön a kisiskolások
kategóriájában kik nyerték el annyira a
tetszésüket, hogy a dobogóra kerüljenek.
A jelmezbe öltözött gyerekeket versenyek
és játékok szórakoztatták (mint például a
seprűtánc, almatánc, szék foglalósdi és hasonlók), aminek a végén mindenki kapott egy kis
apróságot, többnyire csokoládét vagy cukorkát. Később a szülők táncára is sor került, ahol
a csöppségek felkérhették szüleiket, hogy
közösen ropják egy dal erejéig.
Mindenki jókedvvel, szép élményekkel és
egy kis aprósággal a kezében indult haza az
ünnepség végén.
Kováts Virág Borbála, 9. o.

A lakosság számának változása:
Bejelentkezés:
Mészáros Barbara		
Mészáros Barnabás
Trencsík Ágota
Dánó Norbert
Dánó Nikolett
Mészáros Adrianna
Smith Andrej

2014. ápr. 22.
2014. május 29.
2014. aug, 8.
2014. aug. 27.
2014. aug. 27.
2014. szept. 16.
2014. okt. 27.

Kijelentkezés:
Skladan Tibor
Vida Margit
Csóka Anna
Czuczor Iveta
Procházka Ferenc
Procházka Patrícia
Procházka Tímea
Vida Gyula

2014. feb. 17.
2014. július 4.
2014. szept. 3.
2014. szept. 5.
2014. szept. 5.
2014. szept. 5.
2014. szept. 5.
2014. nov. 5.

Elhalálozás:
Peszeki Hermin
Magyar Kornélia
Baka Eszter
id. Bohák Béla
Kabai Eszter
Henzel József
Dudás Mária
Pásztor Erzsébet 		
Henczi Ferenc
Kiss Berta
Molnár Ernő
Baka Ilonka		

2014. február 4.
2014. feb. 27.
2014. márc. 6.
2014. jún. 27.
2014. aug. 10.
2014. aug. 13.
2014. aug. 31.
2014. szept. 18.
2014. dec. 2.
2014. dec. 17.
2015. jan. 10.
2015. feb. 4.

Születés:
Bordán Natália 		
Celleng Jázmin 		
Štverák Katalin 		

2014. július 15.
2014. okt. 7.
2014. nov. 13.
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