KÉTYI HÍRMONDÓ

A kétyiek lapja

VI.évfolyam

Hulladékgazdálkodás – új formában

E

z év január 1-én lépett hatályba az
új hulladékgazdálkodási törvény,
amely több változást is hozott az eddigiekhez képest. Több feladatot rótt a
községre, de szigorította a szemetelésért járó szankciókat a polgárok
számára is. A törvénymódosítás legfontosabb célja növelni az újrahasznosított hulladék arányát a szemét
összmennyiségén belül. Vagyis amit
lehet, újrahasznosítani, a zöldhulladékot pedig komposztálni. Ennek
érdekében 2016 július 1-től változik az
osztályozott hulladék elszállításának
szervezése
és
finanszírozása,
községünk lakosait azonban ez nem
érinti hátrányosan. A papírt, üveget,
műanyagot és egyéb osztályozott hul-

ladékot továbbra is a megszokott
zsákos módszerrel fogják összeszedni
községünkben, ha sikerül, ehhez még
pluszban
néhány
szemétgyűjtő
konténert is beállítunk a bérház mellé
ill. a falu központjába. A kommunális
hulladék elszállítása sem változik, a
kukákat ugyanúgy ürítik, mint eddig.
Minden háztartásnak rendelkeznie kell
legalább egy kukával. A kukaedények
biztosítása a község feladata, ára a szemétilletékbe van beleépítve, tehát a
polgárok számára nem jelent pluszkiadást. A törvény az önkormányzatok
számára előírja szemétgyűjtő udvarok
kialakítását is, ahová a többi hulladék
kerül. 2016 február végéig a régi gatter

folytatás a 2. oldalon

Közérdekű közlemény

2016 január 1-én községünkben
bevezettük a közterülethasználati
adót. Ez annyit jelent, hogy a falu
belterületén a község tulajdonában
lévő ingatlanok (utcák, terek) bizonyos célú használata esetén a
használó a tulajdonos, tehát a község

által kirótt adót köteles befizetni.
A közterülethasználati adó tárgya a
búcsúsok, árusok által vagy különböző rendezvények céljaira ideiglenesen elfoglalt közterület (0,50 €/1
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Zsoltár
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő.
Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal – harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

Május első vasárnapján

köszöntjük az édesanyákat.

Ebből az alkalomból nagyon
sok boldog pillanatot,
örömteli életet kívánunk
minden nőnek, aki szeretetben

Pillanatkép a március 15-i ünnepségről

felnevelte gyermekét.
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Hulladékgazdálkodás ...
folytatás az 1. oldalról

helyén a községháza mögött eleget téve
törvényi kötelezettségünknek, létrehoztuk a kétyi szemétgyűjtő udvart, ahová
kedden és csütörtökön 8 és 16 óra
között lehet szállítani a régi elektromos
gépeket és berendezéseket, veszélyes
hulladékot
(pl.
akkumulátorok,
szárazelemek), az építési hulladékot
(beton, tégla, cserép, csempe stb.),
nagyméretű hulladékot (bútorok) valamint a biológiai hulladékot (faágak,
venyige stb.). Előzetes egyeztetés alapján lehetőség lesz szombat délelőttönként is elhozni a szemetet a
gyűjtőudvarba, ha valaki hétközben
nem ér rá. Az építési hulladékon kívül
minden más felsorolt hulladékot ingyen
lehet a gyűjtőudvarba vinni, ezek
elszállításának ill. feldolgozásának
költségét is a szemétdíjból kell az
önkormányzatnak fedeznie. Az új hul-

ladéktörvény viszont az építési hulladék tárolásáért és elszállításáért
külön díjat ír elő. A kétyi
képviselőtestület ezt a díjat a törvényben megszabott minimális összegben
állapította meg. Egy mázsa építési hulladékot tehát 1,50 € illeték fejében
lehet a gyűjtőudvarban elhelyezni.
Ezeknek az intézkedéseknek
köszönhetően községünkben megoldódott a hulladék elhelyezése, most
már csak a lakosság hozzáállásán
múlik, hogy a keletkező hulladék a
gyűjtőudvarban köt-e ki, vagy pedig
továbbra is illegális lerakatok képződnek falunk kataszteri területén. Nem
árt, ha mindenki tudatosítja, az
önkormányzatnak kötelessége az
illegális hulladéklerakatok megszüntetése és az ott található szemét
elszállíttatása hivatalosan működő szeméttelepre, mégpedig olyan cég által,
amelynek erre engedélye van. Nem
nehéz belátni, hogy egy ilyen akció
költségei igencsak borsosak lesznek. A

számlát a község fogja állni, tehát mi
mindannyian. Amennyivel több pénzt
kell majd erre a célra fordítani a
költségvetésből, annyival kevesebb
fog jutni másra, és lehet, hogy sokkal
fontosabb dolgokra.
Ezért kérek mindenkit, fontolja
meg, hová viszi a szemetet, mert ha
nem az előírt helyre, akkor azon kívül,
hogy az önkormányzat számára pluszmunkát csinál és megnövekedett
költségeket
okoz, ha elkapják,
magának még komoly büntetést is
kockáztat és amellett a az illegális hulladéklerakat felszámolásának költsége
is ráterhelhető. A szemetelés ugyanis
egy bizonyos mennyiség fölött már
nem kihágásnak, hanem bűncselekménynek számít, amit a rendőrség
vizsgál ki.
Nem biztos, hogy okos dolog ezt a
gyakorlatban kipróbálni...
Molnár Péter

Közérdekű közlemény
folytatás az 1. oldalról
nap/m2), a gépjárművek kijelölt parkolóhelyeken kívüli tartós parkolása, azaz legalább 2 napon át tartó
folyamatos egy helyben állás (0,01
€/1 nap/m2) és a különböző lerakatok
által több mint 21 napon keresztül
elfoglalt közterület (0,05 €/1 nap/m2).
Az adó fizetése úgy történik, hogy
a használó bejelenti a közterület

használatára való igényét vagy a
községi hivatal munkatársai felmérik
a valós helyzetet és a község az adott
év január 1-től december 31-ig megállapított adót határozatban kiveti. Az
adó előre fizetendő a teljes naptári
évre. Ha a közterület használója közben befejezi a közterület használatát
(eltakarítja a lerakatát), a község
visszatéríti az egész évre kirótt adó
összegének és a tényleges használat

Az óvodások műsora március 15-én

idejére járó adónak a különbözetét.
A közterülethasználati adó fizetése
alól mentesül annak a kulturális,
egyházi, sport- vagy egyéb rendezvénynek a szervezője, amely rendezvény karitatív illetve ingyenesen
látogatható vagy amelyet a község
anyagilag támogat ill. szervezésében
részt vesz, a népművészeti termékek
árusítója, valamint nem kell a közterülethasználati adót befizetni azon
lerakatok után, amelyek három hétnél kevesebb ideig foglalják el a közterületet.
Ebben az évben a közterületi adót
április 1-től veti ki a község, mert
március 31-ig tartott az a türelmi
időszak, amely alatt a polgároknak
lehetőségük volt eltakarítani régi lerakataikat.
Nem minősül lerakatnak és nem
tárgya a közterülethasználati adónak
a közterületre kirakott hulladék,
amely illegális szemétlerakatnak
minősül és aszerint is lesz elbírálva.
Molnár Péter

3.

Az önkormányzat hírei      

A

kétyi képviselőtestület 2016
március 23-án tartotta 11.
ülését, melynek programján többek közt általános érvényű rendelet elfogadása,a költségvetés
módosítása, a tartalékalap felhasználása, ingatlaneladás valamint
bérleti
szerződések
jóváhagyása szerepelt.
A képviselők jóváhagyták a
házak számozását szabályozó rendeletet, továbbá a tartalékalapból
8000 eurót a községháza tetejének
megjavítására valamint 1500 eurót
fűnyíró kistraktor vásárlására.
Sor került
a költségvetés
módosítására is, aminek legfontosabb oka az ingatlanadóból
befolyó bevétel nagyságának
kérdése volt. Ahogy azt mindenki
tudja, a decemberi ülésen a
képviselőtestület nem fogadta el
az új ingatlanadórendeletet, ezért a
2013 óta érvényes szabályok
maradtak érvényben. A jelenleg
hatályos adórendelet alapján
viszont a családi házakra az eddigi
adó kilencszeresét kellene a
községnek kivetnie.
Hiába
figyelmeztettem a képviselőket,
hogy ezt a szabályozást meg kell
változtatni, egyelőre érvényes, és
nekem mint polgármesternek
eszerint kellene eljárnom. Mivel
azonban nem szeretnék a
falu lakosainak felesleges kellemetlenséget okozni azzal, hogy
a választott képviselőik figyelmetlensége folytán sokkal több
adót fizessenek, ezért ebben az
évben vállalva azt, hogy nem tartom be a községben hatályos rendelet minden betűjét, úgy döntöttem, hogy nem a megnövelt összegű adót veti ki az önkormányzat az

épület céljára szolgáló ingatlanokra, hanem az eddig megszokott
adó marad érvényben. Viszont
ezúton is figyelmeztetek mindenkit, legfőképpen községünk
képviselőit, hogy ez egyszeri eset,
és ha ez év decemberében sem
sikerül megszavazni az új adórendeletet, akkor jövőre már muszáj
lesz a házakért sokkal többet fizetniük a tulajdonosoknak. Egyszer
ugyanis bevállalom a szabálysértést, de sorozatosan nem.
Ami tehát a költségvetés
módosítását illeti, az adókból
remélt nagyobb bevételt le kellett
csökkenteni a tavalyi szintre, ami
persze azzal is járt, hogy a tervezett
kiadások is ugyanilyen arányban
csökkentek. Ezért kap kevesebb
dotációt az idén minden szervezet
és intézmény, melyet az
önkormányzat támogatni szokott.
A
képviselők
továbbá
tudomásul vették a közérdekvédelmi bizottság jelentését a polgármester vagyonnyilatkozatáról,
a főellenőr jelentését a 2015-ös
évben elvégzett ellenőzéseiről
valamint döntöttek a községi
hivatal számára a pénztári limit
emeléséről a megnövekedett
készpénzforgalom miatt. A
képviselőtestület továbbá hozzájárult 15 m2 községi ingatlan
eladásához Raj Valéria részére
valamint 2 évre szóló lakásbérleti
szerződések megkötésére Gačal
József és Tóth Krisztián lakókkal.
Képviselői interpelláció keretében
felmerült a község által bérelt
homlokrakodó kérdése is. Mikus
Irén képviselő az önkormányzat
számára hátrányosnak gondolva a
szerződést, javasolta, hogy a
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képviselőtestület bízza meg a főellenőrt a bérleti szerződés átvizsgálásával. A javaslat nem kapta
meg a szükséges támogatást.
A polgármester beszámolt a
képviselőknek az előző ülés óta
történt fontosabb dolgokról.
Elmondta, hogy január elején
megkezdte működését az idősek
nappali foglalkoztatója, február
1-től kibővült a gondozószolgálat,
két gondozót sikerült alkalmazni.
Márciustól megnyílt a szemétgyűjtő udvar, a napokban
kezdődött el a halottasház felújítása. A tervek szerint folyik a hősök
emlékműve körül egy pihenőpark
létrehozása. az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a falunapi
rendezvény támogatására a
Bethlen Gábor Alaphoz ill.
Brüsszelbe az Európa a Polgárokért
Program keretében. Az uniós
alapokból finanszíroznánk egy
többfunkciós műfüves sportpálya
építését valamint az óvoda
épületének felújítását. A két beruházás költségigénye összesen
majdnem 300 ezer euró. Ez a két
pályázat már be van adva, jelenleg
a víztisztító építéséhez szükséges
források megszerzését célzó
pályázat előkészítése zajlik.
Nyáron vagy kora ősszel kerül
majd sor a kultúrház fűtési
rendszerének kicserélésére majd
az ősz folyamán a községháza
tetejének átcserepezésére. Ezekre
az akciókra a pénzügyminisztériumtól kértünk dotációt, ha nem
járunk sikerrel, akkor a község
saját forrásaiból állja a költségeket.
Molnár Péter
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Beszámoló a múlt év kulturális eseményeiről
2016 augusztus 1–én vettem át a könyvtárat.
Hogy jobban lehessen tájékozódni a könyvek
között, átrendeztem őket témakörök szerint.
A könyvtárnak vannak rendszeres olvasói, legnagyobb örömömre sikerült beszervezni az iskola
diákjait is. Nagyon jóhangulatú délutánok jönnek
létre, ahol nyugodtan elmesélhetik a mindennapi
dolgaikat, eredményeiket, olvasmányélményeiket.
A sok fellépés, versenyeken való fellépések ellenére
is elég sok diák olvas, egymás között is cserélik a
könyveket. A nyári hónapokban is több alkalommal
jöttek a gyerekek, ugyanis kedvük szerint rajzolhattak, olvashattak és használhatták az internetet is.
Kulturális téren is bőven van mit tenni. Az első
rendezvény aminek a szervezésében részt vettem, a
falunap volt.
December 3–án az önkormányzat megvendégelte
a falu nyugdíjasait. A kultúrműsort az iskola tanulói
és jómagam állítottuk össze.
Ezt követően december 6–án részt vettem a
Mikulásünnepség megszervezésében.
December 17–én megtartottuk ünnepi keretek
között a rokkantszövetség gyűlését. A tanulók itt is
tartalmas műsort adtak elő.
Természetesen igyekeztem a kultúrház díszletét
is alkalomhoz illően elkészíteni. Itt köszönöm meg
mindazok segítségét, akik részt vettek ezekben a
munkákban.
Mindezek mellett hozzájárultam egy olyan hely
kialakításához, ahol az idős emberek jól érzik
magukat, amelyet szívesen látogatnak. A mai napig
részt veszek a nyugdíjasklub működésében.
Ami a jelent illetve a jövőt illeti, igazából az év
első fele kevesebb kulturális eseményt szolgáltat,
de mi most sem tétlenkedtünk. A nyugdíjasklubban
húsvéti dekorációt készítettek.
Ami még a munkám része, hogy minden rendezvényre, legyen az kulturális vagy családi esemény,
lehetőségeinkhez mérten, alkalomhoz
illően
elkészítjük a kultúrházat.
Nagy örömömre sikerült megcsinálni a fényképkiállítást is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki vette a fáradságot és hozott képeket,
szalvétát, tárgyakat.
Természetesen idén is készülünk augusztus 20-án
a falunapra, majd sor kerül a már hagyományosnak
mondható eseményekre is. Szilveszterkor pedig
szeretnénk megrendezni hagyományteremtő céllal
a Polgármester bálját.
Molnár Judit

Fényképkiállítás

Könyvtárlátogatás

Húsvéti dekoráció
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CSEMADOK

2016 januárjától március végéig

A

Csemadok a kultúra eszközeivel támogatja és ösztönzi a
szlovákiai magyarság társadalmi szerveződését,
hagyományaink ápolását és a fiatalok bevonását a szervezetek
munkájába.
Az érsekkétyi alapszervezet az idei esztendő folyamán is
gazdag programokkal, rendezvényekkel látja el a kultúra iránt
érdeklődőket. Következzen egy kis múltidézés az elmúlt három
hónap eseményeiből.
Január havában került megrendezésre „A nagy háború egy
kicsike faluban” című II. világháborús dokumentumfilm vetítése
a helyi kultúrházban, melyben a túlélők visszaemlékeztek a
háború borzalmaira. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
valamennyi riportalanynak az őszinte vallomásokért. Január
közepén évzáró taggyűlésre került sor, melyen 50 év elteltével
lemondott elnöki tisztségéről Bohák Csaba, helyét Molnár Tímea
vette át. Nagy köszönet jár az elnök úrnak a sok éves áldozatos
munkájáért, amivel elősegítette községünk hírnevének gondozását. Az újdonsült megválasztott elnök asszony feladataként
tűzte ki folytatni a megkezdett utat, majd az összefogásra buzdította a jelenlévőket. A hónap végén meghívást kaptunk Farnadra
egy nagyszabású szórakoztató esztrádműsorra, mely a megalakulásának 45. évfordulóját ünneplő Rozmaring asszonykórus
fellépésével ért véget. Február elején került megrendezésre a
hagyományos CSEMADOK bál, amelyen a Pimasz zenekar gondoskodott a fergeteges hangulatról. Később ismét Farnadra kaptunk meghívást az MKP kampányrendezvényére, ahol Mága
Zoltán hegedűművész varázsolta el a nagyérdeműt. A legrövidebb
hónap vége felé a helyi MKP és Via Nova alapszervezetekkel
karöltve egy színházi előadás megrendezésében vettük ki részünket. A lévai Garamvölgyi Színpad tehetséges színjátszói Gárdonyi
Géza „A bor” című művét vitték színpadra nagy sikerrel. Március
15 –én ismét megemlékeztünk hősi halottaink előtt. A megemlékezésen felléptek a helyi Egyházi Alapsikola és Óvoda tanulói,
verset szavalt Bohák Anikó, dalra fakadt a Pacsírta éneklőcsoport,
majd végezetül beszédet mondott Kun Ferenc a Rákóczi Szüvetség
alapító tagja. A színvonalas fellépőket követően koszorúzásra
került sor a Hősök emlékművénél. Elmondhatjuk, eseménydús
három hónapon vagyunk túl, de a java még csak most kezdődik.
Április 7-én író-olvasó találkozóra került sor a kultúrház kistermében, melyen Szomolai Tibor író mutatta be két regényét a
Felvidék Saga és a Fáklyavivő című könyveit. Az év főbb
eseményei közül meg kell még említenünk a Pacsírta éneklőcsoport fenállásának 40. évfordulójára megrendezendő
ünnepséget, melynek pontos időpontjára a közeljövőben derül
fény. Mindenkit sok szeretettel várunk rendezvényeinkre.
Farkas Attila

Ünnepi műsor március 15-én
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A Kétyi Rokkantszervezet tavaszi gyűlése
2016 március 16-án megtartottuk a hagyományos
tavaszi évzáró gyűlésünket.
Ezen a gyűlésen a szervezet elnöke beszámolt a
tavalyi év tevékenységéről. A pénztári beszámolót a
pénztárosunk ismertette. Azért nem teljesen hagyományos
volt ez a gyűlés, mivel választások is voltak. Tagjaink
titkos szavazással megválasztották a régi-új elnököt
Dufek Sándor személyében és új vezetőségi tagokat is
választottak. Az új elnökünk megköszönte az újra nem
választott vezetőségi tagok tevékenységét szóban és egy
szál virággal is. Ez alkalommal a sokévi aktív
tevékenységükért a Járási Rokkantszervezet elnöke két
volt vezetőségi tagunknak Milus Ernőnek és Szrna
Ilonának ezüst plaketteket adott át. Úgy mint máskor,
most is felköszöntöttük a kerek évfordulós tagjainkat, és
megajándékoztuk őket egy szál szekfűvel.
Kultúrműsort a helyi Egyházi Alapiskola szolgáltatott,
amiért nagyon hálásak voltunk.
Nem feledkeztünk meg tagjaink megvendégeléséről
sem. Ebben az évben is szeretnénk
rendezni kirándulásokat a Győri Termálfürdőbe, és ha lenne rá megfelelő igény, a Nagymegyeri Termálfürdőbe is szívesen
elmennénk.
Tagjaink rendszeresen látogatják a helyi
nyugdíjasklubot is, ahol nagyon jól elszórakoznak.
Bényi Magdolna

Évzáró gyűlés

A jubilánsok köszöntése
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A sportszervezet 2015. évi őszi szezonjának értékelése

A

2015/2016-os szezon első
felét ugyanazzal a kerettel
folytattuk, amelyikkel az előző
szezonban 10. helyezést értünk el,
éppen ezért pozitív elvárásokkal
vágtunk neki a következő szezonnak, mivel csapatunk a szezon
végére összeállni látszott. Az
elvárásoknak megfelelően sikeresen zártuk az őszi szezont, hazai
pályán nem találtunk legyőzőre, a
két hazai döntetlenünket pedig 3
nagyobb arányú idegenbeli győzelemmel feledtettük és az ötödik
helyen teleltünk. Az eredmények a
következőképpen alakultak:
Kéty – Bori 6:1
Garamkeszi – Kéty 4:4
Kéty – Kiskoszmály 1:1
Vámosladány – Kéty 2:1
Kéty – Oroszka 2:2
Garamtolmács – Kéty 1:0
Kéty – Cseke 9:2

Bát – Kéty 1:6
Kéty – Felsőszemeréd 7:3
Alsópél – Kéty 2:0
Kéty – Garamszőllős 3:0 kont.
Ipolyfödémes – Kéty 2:4
Nagykoszmály – Kéty 1:3
Kéty – Ipolyvisk 7:1
Bakabánya – Kéty 3:0

történt. A tavaszi szezont 2-3
meghatározó játékos nélkül
kezdtük, továbbá is heti egy edzéssel készülünk a mérkőzésekre.
Célunk, hogy egy ütőképes, fiatal,
összeszokott csapatot hozzunk
össze és ezzel a gárdával minél
jobb helyezést érjünk el. Abban
reménykedtünk, hogy a válSzurkolóinknak szeretnénk lalkozói szférából többen fogják
megköszönni a támogatást, rendre támogatni a csapatot, viszont
szép számban járnak ki a mérkőzé- csalódnunk kellett, ugyanis
seinkre és az idegenbeli nemcsak a vállalkozók fordulnak
meccseken
sem
kellett el tőlünk, hanem jelen pillanatban
szégyenkeznünk az üres autóbusz az eddigi legnagyobb támogatónk,
miatt. Valószínűleg ez annak is a községi hivatal is keresztül húzta
volt köszönhető, hogy szép, lát- a számításainkat. Remélhetőleg ez
ványos focit játszottunk, több nem fog akadályozni abban, hogy
nagyarányú győzelmünk is volt és továbbra is jó, izgalmas mérkőzéseaz őszi szezonban a legtöbb gólt ket lássunk vasárnaponként a falu
rúgtuk a 2. osztályban a 16 csapat szívében, a futballpályán.
közül.
A sportszervezet vezetősége
A tél folyamán több változás is

Az iskola életéből:  Az elmúlt napok eseményei röviden
A kétyi Egyházi Alapiskola és
Óvoda életében a 2016-os év
„kemény”
munkával,
sok
szórakozással és meglepetésekben
gazdag programokkal kezdődött.
A „kemény” munka alatt a
versenyekre való felkészülést

Fülöp Orsolya Blanka rajza

értem, amikor is minden tanuló
szilárd alapokkal hagyta el iskolánk
kapuját, s vágott neki a szigorú
megmérettetéseknek. Most már
büszkén mondhatom, mondhatjuk,
hogy nagyon jól zártuk a verseny
szezon első felét. Hogy néhány
példával érveljek: januárban a
SZÉP MAGYAR BESZÉDDEL
kezdtük a megmérettetéseket, ahol
a járási versenyen Fülöp Orsolya
Blanka 2. helyezett lett és továbbjutott a kerületi versenyre. Ezzel
párhuzamosan részt vettünk a
XXV.
TOMPA
MIHÁLY
ORSZÁGOS
VERSés
PRÓZAMONDÓ
VERSENY
körzeti fordulóján, amely Zselízen
volt megtartva és 13 tanulónk
jutott tovább (Pákozdi Dorina,
Máté Amina Dóra, Tóth Eszter,
Molnár Vivien, Kovács Tamás,
Mikus Emma, Vrábel Vanessa,

Riedly Bence Levente, Fülöp
Etelka, Németh Enikő, Saróka
Eszter, Fülöp Orsolya Blanka,
Molnár Kira Dorka). A járási
verseny már Lévában zajlott le. Itt
már minden tanulónk díjazott lett.
Három sávba sorolták diákjainkat.
Volt aki arannyal, ezüsttel,
bronzzal tért haza. Az aranysávosak
Érsekújvárban,
a
kerületi
versenyen mutathatták meg
tudásukat. Ezüsttel és bronzzal lettünk gazdagabbak.
Elismerésben részesül még
Riedly Miklós, aki a Dobré Slovo
szlovák vers- és prózamondó
verseny járási fordulóján 3. helyezést ért el.
Idén először vettünk részt
Miklós Dáviddal Bátorkeszin, a
IX. NEMZETKÖZI ROMA
IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI
folytatás a 7. oldalon
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Az iskola életéből:  Az elmúlt napok eseményei röviden
folytatás a 6. oldalról
NAPOK keretén belül szervezett
szavalóversenyen, ahol 2. helyezett lett.
Iskolánk tanulói nemcsak
szavalni tudnak, hanem a számok
világában is jártasak. Szeretnek
gondolkodni és különböző bonyolult feladatokat megoldani. Erre a
legalkalmasabb
verseny
a
KATEDRA- és a PITAGORIÁSZ
matematikai
verseny. Akik
dicséretben részesülnek: Varga
Kitti, Mikus Emma, Németh
Enikő, Varga Karolina és Csicsó
Santi.
Az elmúlt időben egyre több
rajzpályázat érkezett. A gyerekek a
szabadidejükben rajzolnak. Egyes
rajzok (pl. Tóth Eszter rajzai)
naptárban megjelentek, mások
komoly, rangos kiállításokon
vesznek részt, olyan, mint a XV.
Ferenczy
István
Országos
Képzőművészeti Verseny vagy a
Harmos Károly Képzőművészeti
Országos
Verseny.
Érintett
tanulók: Vrábel Vanessa, Fülöp
Orsolya Blanka, Saróka Eszter,
Baka Rebeka, Németh Enikő,
Molnár Vivien, Fülöp Emese
munkái.
A sok tanulás mellett időt

szorítunk a szórakozásra és a
lazításra is. Az alsósok körében
közkedvelt a már hagyománnyá
vált FARSANGI JELMEZBÁL.
Idén január 31-én volt megtartva.
Évről évre ötletesebbnél ötletesebb jelmezek jelennek meg.
Míg a kisebbek az átváltozáson
törik a buksijukat, addig a felsősök
a frizurán, a kopogós cipőn, a
nyakkendő színén gondolkodnak.
A várva várt DIÁKBÁL a tanév
egyik fénypontja, amikor a fiúk és
a lányok bálkirályt és bálkirálynőt
választanak. (Miközben tudjuk,
hogy számunkra MINDENKI egy
kis királylány és királyfi.)
Hogy a szórakozásnál maradjak még, külön meg kell említenem, hogy tanulva is lehet pihenni. Nagyon nagy élmény volt mindenki számára a március 11-i
fizikai-, kémiai kísérletek napja.
A számunkra eddig lehetetlennek
tűnő dolgokat mi magunk
végezhettük el. A gyerekek kedvenc kísérlete a lángoló tenyér
volt.
Hogy a napjaink ne legyenek
egyhangúak, az iskolánk gyakran
kap felkéréseket különböző rendezvényekre. Néhánynak megpróbálunk eleget tenni, megjelen-

A 25. Tompa Mihály szavalóverseny körzeti fordulója Zselízen

ni és fellépni, pl.: februárban részt
vettünk egy három napos rendezvényen, Miskolcon, melynek címe
„Szólj, ötágú síp!” Fergeteges
hangulatú fellépés volt. Rengeteg
dicséretet és elismerést kaptunk.
Nem
megfeledkezve
a
magyarságtudatunkról sem, a már
hagyománnyá vált március 15-i
műsoron való részvétel. Nemcsak
Kétyen, hanem Zalaba községben
is a mi tanulóink szolgáltatták a
március 15-ei műsort.
Műsort nem csak ünnepnapokon adnak iskolánk tanulói,
hanem akkor is, amikor meglátogatják községünk idős nemzedékét
a nappali foglalkoztatóban, illetve
nyugdíjasok és rokkantak évzáró
gyűlésén. Igyekeznek rendszeresen a meghívásoknak eleget
tenni, és újabbnál újabb repertoárral fellépni. A gyerekek értékelik
az idős emberekkel való
beszélgetéseket.
A könyvtárlátogatást is nagyon
fontosnak tarjuk. A gyerekek
szisztematikusan látogatják a helyi
könyvtárat. Szeretnénk, hogy a
mai fiatal nemzedék értő olvasóvá
váljon. Szent-Györgyi Albert szavaival éljek: „Olyan lesz a jövő,
mint amilyen a ma iskolája.”
Most egy pillanatra megállok…
Rájöttem, hogy hely és idő szűke
miatt nem folytathatom a
beszámolómat. Végig gondolva,
hogy kollégáimmal és az iskola
tanulóival még mi mindent csináltunk, és még mi mindent nem
írtam le, ami velünk történt az
elmúlt időben és történni fog…
Szükségünk van az iskolára,
szükségünk van a megmaradásra,
mert ha nincs iskola, akkor nem
lesznek képzett fiataljaink, akik
gyakorolják és továbbadják a
szülőktől kapott örökséget.
Molnár Tímea
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Humorsarok
A férj zuhanyozás után kijön a
fürdőszobából és megkérdezi a feleségét:
- Mit gondolnának a szomszédok, ha így
meztelenül mennék ki füvet kaszálni?
- Azt hiszem, azt, hogy csak a pénzedért mentem hozzád....
*********
A nagymama halálos ágyán szólítja unokáját:
- Te vagy nekem a legkedvesebb, ezért
rád hagyom mindenemet, a farmot, a
gépeket , az állatokat és 28 millió eurót.
- Ez nagyszerű, nem is tudtam, hogy

ilyen gazdag vagy....és hol van ez a
vagyon?
A nagymama utolsó erejét megfeszítve
suttogja:
- A Facebookon...
*********
Két szőke nő áll a buszmegállóban.
Kérdi az egyik:
- Te melyik buszra vársz?
- Kettesre. És te?
- Én az ötösre.
Egyszer csak a sarkon befordul a 25-ös.
A két szőke egymásra néz és megszólalnak:
- De jó! Mehetünk együtt!
*********

Három kicsi süni eltéved az erdőben,
rájuk esteledik és az eső is elered.
Megsajnálja őket a jótündér.
- Sünikék, teljesítem három kívánságotokat. Mit kívánsz első sünike?
- Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok,
bárcsak otthon lehetnék!
Otthon terem.
- Mit kívánsz második sünike?
- Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok,
bárcsak otthon lehetnék!
Ő is otthonterem.
- És te, harmadik sünike mit kívánsz?
- Nagyon fázom, nagyon magányos
vagyok, bárcsak itt lennének a testvérkéim!

A kétyi iskolások bemutatkozása a „Szólj, ötágú síp!” rendezvényen Miskolcon
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Kolozsvári rakott káposzta

É

Megfőzzük a rizst.A többi hozzávalóból pörköltet készítünk. Római tálba vagy jénai tálba alulra rakunk rá egy réteg savanyú káposztát, egy
réteg rizst, egy réteg pörköltet,rizst, káposztát.Addig rétegezzük, míg
minden el nem fogy. Karikára vágjuk a kolbászt és a tetejére rakjuk.
Végül nyakon öntjük tejföllel, és ízlés szerint
szórunk
rá
köménymagot, ill. reszelünk rá szerecsendiót. Sütőbe tesszük, megsütjük (kb.1 óra/180 °C).
Tipp: adhatunk hozzá még tejfölt is.
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