KÉTYI HÍRMONDÓ

A kétyiek lapja

Falunap Kétyen

A

ugusztus utolsó előtti szombatján szokás szerint sor került a
falunapi ünnepségre, amely idén a
jubileumi, huszadik volt a kétyi falunapok sorában. Az utóbbi évektől
eltérően az idei falunap kissé mást
kínált a megszokott programok
helyett ill. mellett.
A program délután kettőkor
koszorúzással kezdődött a Hősök
emlékművénél, ahol a polgármester
megnyitóbeszédét a helyi iskolások
rövidműsora keretezte. Ezután
azönkormányzat, a magyarországi
vendégek
valamint
a
helyi
szervezetek és pártok képviselői elhelyezték koszorújukat az emlékmű
előtt. A himnusz eléneklése után a
résztvevők
a
futballpályához
vonultak, ahol már javában főtt a
gulyás.
A délután az aktív pihenésé volt. A
kétyi és nagyölvedi öregfiúk összecsapása közben gyerekprogramok
várták a legkisebbeket. Arcfestés,
kalandpark, kézművesfoglalkozások
és trambulin biztosította a felhőtlen

Felhívás
Megvásárolható a falunapi műsorról készült
DVD.
A dupla dvd négy órás
összefoglalót tartalmaz.
Ára 10 euró.
Érdeklődni a községi
hivatalban lehet.

V.évfolyam

szórakozást.
Fél hatkor kezdődött a kultúrműsor
a kultúrházban, mely zsúfolásig
megtelt érdeklődőkkel, akik önfeledten tapsoltak a kétyi óvodások és
iskolások valamint a Pacsirta éneklőcsoport fellépésének, akiket elvarázsolt a zselízi Kincső és a
magyaroszági Honvéd táncegyüttes
táncosai által előadott fergeteges
műsor és akik a program zárásaként
igazi mulatós cigánymuzsikát
élvezhettek a csatai Romane Jíle
zenekar előadásában.
A kultúrházi műsort az időközben
felállított színpadon a szőgyéni Iringó
TáncStúdió táncosainak fellépése
követte, amely szintén nagy sikert
aratott a téren gyülekező közönség
körében.
És még hátra volt az est fénypontja, Keresztes Ildikó koncertje, amely
nem sokkal kilenc után kezdődött. A
felújított tűzoltószertár előtti téren a
színpad előtt akkora tömeg várakozott,
amelyre még Kétyen nemigen volt
példa. Aki kijött a koncertre, nem is
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 Pillanatképek a
nyugdíjasklub életéből
 Falunap képekben
 Tanévnyitó
 Élményekkel teli nyár
csalódott. A több mint másfél óra úgy
szállt el, mintha csak egy pillanat lett
volna. Felejthetetlen élményként marad
meg a közönség emlékezetében.
És a falunapi programnak még nem
volt vége. Tizenegytől hajnali háromig
táncolhattak és mulathattak, akik kitartottak a DJ Kuti által szolgáltatott retrodiszkó végéig.
Összességében elmondható, hogy a
rendezvény jól sikerült, visszhangja
pozitív volt a lakosság körében. Soha
rosszabb falunapot!
Molnár Péter
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Az önkormányzat hírei

A

Kétyi Hírmondó legutóbbi számának
megjelenése
óta
a
kétyi
képviselőtestület két ülést tartott. Július
31-én rendkívüli ülésre került sor, melyre
a nyugdíjasklub működéséhez szükséges
szociális szolgáltatásokról szóló általános
érvényű rendelet jóváhagyása miatt volt
szükség.
Szeptember 22-én volt a tervezett 9.
ülés, melynek fő pontjai a következők
voltak: a főellenőr jelentése a kultúrház
felújítási munkálatai kapcsán történt szabálytalanságokról, jelentés a közutak
állapotáról végzett ellenőrzésről, a
község gazdálkodása az első félévben, a
költségvetés módosítása, a 2014. évi
krónikajegyzetek, beszámoló a mun-

kanélküliségről.
A község főellenőre jelentésében
megállapította, hogy a kultúrház tavalyi
felújítása során megsértették a közbeszerzési
törvényt,
ugyanis
a
legalacsonyabb árajánlatot adó és ezzel a
munkát elnyerő cég utólag egy újabb
szerződés megkötésével a törvény rendelkezéseit kijátszva árat emelt, amire a
közbeszerzési törvény ill. az eredeti szerződés alapján nem volt joga. Az
önkormányzat így kétszer fizetett
ugyanazért a munkáért. Ezzel, valamint
az ellenőrök által feltárt hiányosságok
miatti büntetéssel, amely elkerülhető lett
volna, ha a munka átvételénél jobban
odafigyelnek, a községnek összesen
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10297,98 € kára keletkezett. Molnár
Péter polgármester felszólította elődjét,
hogy hibájáért vállalja a felelősséget,
mondjon le képviselői mandátumáról és
térítse meg az önkormányzatnak okozott
kárt. Mikus Irén képviselőasszony erre
nem volt hajlandó, ezért a polgármester a
rendőrségen ez ügyben feljelentést tett.
A költségvetés módosítására főleg
azért volt szükség, mert a községi
önkormányzat szippantós autója már
olyan állapotban van, hogy bármikor felmondhatja a szolgálatot. Ezért helyette
egy másik, jobb állapotban lévő
teherautót vásárolt az önkormányzat,
amely néhány héten belül munkába áll.
Molnár Péter

Kell-e még egy nyugdíjasklub?

H

a az ember logikusan gondolkodik, akkor a válasz
nyilván az, hogy egy ilyen kis faluban
nem kell.
A helyzet persze nem ilyen
egyszerű. Tudni kell az tis, mi van a
dolgok hátterében.
A tavaly novemberi önkormányzati választások előtt a választási
kampány során felvetettem, hogy jó
lenne Kétyen is egy olyan hely falunk idősebb lakosai számára, ahol
közösségben tölthetnék napközben idejüket főleg azok, akik már
magányosak, de társaságra vágynak.
Először a jelenleg üresen álló református parókia épületére gondoltam, melyet az önkormányzat a
gyülekezet jóváhagyásával bérbe
vehetett volna. Miután
polgármester lettem, a terv annyiban
módosult, hogy ezt a nyugdíjasklubot
vagy nappali foglalkoztatót immár
a községháza épületében terveztem
megvalósítani. Meg is tettem hozzá
a szükséges lépéseket, felújítottuk
az épület belsejét, megszereztem
a szükséges engedélyeket, aminek
eredményeképp a község által jövő év
januárjától működtetni kívánt nyugdíjasklubot a Nyitrai Megyei Hivatal hivatalosan bejegyezte a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények közé.
Ez azt jelenti, hogy Kétyen 2016
január 1-től 30 személy által látogatható nyugdíjasklub lesz, mely

működéséhez a munkaügyi és szociális
minisztériumtól
pénzbeli
támogatást fog kapni.
Mondhatnánk, hogy ez így remek,
hol itt a hiba? Nos a hiba ott van, hogy
ez az ötlet másnak is megtetszett.
Fülöp Sándor református lelkész
úgy gondolta, hogy ha már a
községnek lehet, akkor ő se maradjon
ki a dologból, és szintén megkezdte a
szervezést.
Első lépésként megszavaztatta a
presbitériummal, hogy a parókia
épületében nyugdíjasklubot működtethessen. Ennek a határozatnak a
birtokában aztán a községhez mint
az illetékes építésügyi hivatalhoz fordult azzal a kéréssel, hogy a parókia
épületét szeretné átminősíttetni nyugdíjasklubbá.
A község képviseletében a kérést
nem támogatom, egyrészt azért, mert
feleslegesnek tartok egy hatszáz lakosú faluban két egyforma szolgáltatást nyújtó intézményt, másrészt
pedig azért, mert ha megtörténne az
épület átminősítése, akkor a kétyi
református gyülekezet elveszítené
a parókiáját. Lelkészlak és hivatali helyiség helyett lenne egy nyugdíjasklubja, amit a kataszteri
hivatal onnantól már mint nem lakás
céljára szolgáló épületet tartana
nyilván. Ez pedig azt jelenti, hogy
ha valamilyen okból Fülöp Sándor
itthagyná a kétyi gyülekezetet,

az még ha akarna, sem tudna másik
lelkészt ide hozni, ugyanis nem lenne
hová. Annak ellenére, hogy a múlt
század hatvanas éveiben saját erőből
felépített egy takaros kis lelkészlakot...
De vegyük csak azt a példát, ha
gyermekistentiszteletet vagy bibliaórát kell tartani, vagy vendégeket
fogadni.... A nyugdíjasklubban?
Nekem nagyon úgy tűnik, a tisztelt
presbitérium ezt a döntését nem gondolta eléggé át. Arról nem is beszélve,
hogy a gyülekezet lelkészlak felújítására kapott idén Magyarországról
2 millió forint támogatást, nem pedig
nyugdíjasklubra.
Nem tudom, mit szólnak mindehhez
a református gyülekezet tagjai... Egy
ilyen fontos döntés előtt talán nem ártott volna megkérdezni az embereket,
egyetértenek-e azzal, hogy Kétyen
innentől ne legyen a gyülekezetnek
parókiája?
A döntés a presbitérium kezében van. Úgy ahogy megszavazták a
nyugdíjasklub létrehozását
a parókián, meg is szüntethetik ezt
a határozatukat. Ebben az esetben
csökkenhetne a feleslegesen szított feszültség a faluban, és mindenki azt csinálhatná, ami a dolga: a
polgármester vezetné a falut és biztosítaná a szükséges szolgáltatásokat,
a lelkész pedig a gyülekezetével
törődne...
M.P.
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Pillanatképek a nyugdíjasklub életéből

F

alunkban 2015 augusztus elsejétől látogatható a községháza
épületében kialakított nyugdíjasklub
azok számára, akik kulturált helyen
szeretnének beszélgetni, esetleg közös
tevékenységet folytatni. A látogatók
elolvashatják a napi sajtót és egyéb
folyóiratokat. Az asztalra mindig kerül
valami finomság, amit legtöbbször a
jelenlévők hoznak önkéntesen és együtt
fogyasztanak el. Volt aki pogácsával

kedveskedett a többieknek, vagy éppen
aktuális szezongyümölcsöt hozott. Az
ősz közeledtével lassan eljön a teázás,
kávézás ideje. Mivel van konyharész is,
erre is van mód.
A beszélgetések során is kiderült,
hogy vannak akik szívesen eljönnének,
csak
egészségügyi
problémáik
akadályozzák
őket
ebben.
Szeptembertől az önkormányzat bebiztosítja ezen személyeknek a nyugdí-

jasklubba való eljutást. A cél az, hogy
az odalátogatók jól érezzék magukat.
Nagyon fontosnak tartom, hogy baráti,
családias, segítő, támogató társai
legyenek egymásnak.Tudom, hogy a
mai rohanó világban nagyon sok a
magányos ember. Mindenki vágyik egy
jó szóra, odafigyelésre.
Sokszor
egy mosoly csodákra
képes !!!
M. J.

Tudnivalók a nyugdíjasklub (denný stacionár) működéséről
1. Mi a nyugdíjasklub (denný
stacionár) ?
A nyugdíjasklub egy Szlovákiában
hivatalosan regisztrált szociális intézmény, mely tevékenységére állami
támogatást kaphat. A támogatás nagysága
az intézmény kapacitásának ill.
kihasználtságának függvénye.
2. Mikortól fog működni Kétyen?
2016 január elsejétől nyílik meg hivatalosan maximum 30 fő kapacitással a
községi hivatal épületében. Addig
próbaüzemben működik.
3. Ki látogathatja?
Minden személy, aki a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as törvény
értelmében más személy segítségére
szorul.
A nyugdíjasklub látogatásának alapfeltétele, hogy a szolgáltató (a község) és

a szolgáltatást igénybe vevő nyugdíjas
szerződést kössön. E szerződés alapján
válik a nyugdíjas az intézmény kliensévé,
tehát jogosulttá a nyugdíjasklub által
nyújtott szolgáltatások igénybe vételére.
4. Milyen szolgáltatásokat nyújt a
nyugdíjasklub?
Szociális tanácsadást a nyugdíjasoknak
vagy hozzátartozóiknak valamint
szórakozási lehetőségeket.
5. Hogyan válhat valaki a nyugdíjasklub tagjává?
Ehhez kérvényt kell benyújtania a
községi önkormányzathoz, hogy látogatni szeretné a nyugdíjasklubot. Szükséges
hozzá egy igazolás a kezelőorvosától
arról, hogy nem képes magát önállóan
ellátni. Azt, hogy valaki milyen mértékben szorul más segítségére, a szociális
szolgáltatásokról szóló törvény melléklete

tartalmazza.
6. Ha valaki bejelentkezett a nyugdíjasklubba, minden nap kell oda járnia?
Nem, a nyugdíjasklub látogatása nem
kötelező. A szerződéssel rendelkező
kliens a nyitvatartási idő alatt akkor
megy oda, amikor akar.
7. Mikortól meddig lesz nyitva az
intézmény?
Hétköznapokon 8:00-tól 16:00-ig
8. Mikortól lehet a kérvényeket
benyújtani a községi hivatalba?
Októbertől folyamatosan lehet jelentkezni. A kérvény benyújtásához
szükséges nyomtatvány a községi hivatalban igényelhető. Ha valakinek segítségre
van szüksége a kérvény kitöltéséhez, a
községi hivatal alkalmazottai szívesen
segítenek.

4.

A falunap képekben
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Tanévnyitó 2015
A kétyi Egyházi Alapiskola tanévnyitója
2015. szeptember 2-án került megrendezésre.
Az iskola tanulói reggel 10-kor az iskolában
gyülekeztek, majd innen a tanárokkal együtt
átvonultak a református templomba. Idén
Bajkai Vivient és Zágrábi Martint érte az a
megtiszteltetés, hogy ők vihették a menet előtt
az iskolánk zászlóját.
A templomban az istentiszteletet N.T. Fülöp
Sándor nyitotta meg igehirdetéssel, ami két
parázna nőről szólt, akik az élő gyermekért
harcoltak, majd elmondta, hogy hasonló a
helyzet az iskolák között is, ugyanis itt szintén
harcolnak a gyerekekért. Ezután Kassa Sándor
plébános beszélt a saját tapasztalatairól.
A plébános úr tapasztalatai szerint a falusi
kisiskolák diákjai is ugyanolyan fegyelmezetlenek, mint a városban tanuló fiatalok.
Megfigyelése szerint, ez részben a szülők
nemtörődömségének, részben pedig a diákok
egyre nagyobb komiszságának köszönhető.
Elmondta, hogy fontos a szülők támogatása, a
pedagógusok nevelése, tanítása.
Az istentisztelet után Wass Albert A bujdosó
imája c. versből hallhattunk egy részletet Fülöp
Orsolya Blanka előadásában.
Mgr. Hajdú Árpád igazgató úr köszöntötte a
pozsonyi magyar konzulátus küldöttjét. Külön
szólt a tanulókhoz, szülőkhöz, pedagógusokhoz
és nagy szeretettel üdvözölte az újdonsült
tanulókat.
A község polgármestere, Molnár Péter úr
szintén köszöntötte az első osztályos tanulókat
és sok sikert kívánt a 2o15/2o16-os tanévhez,
majd minden elsőst egy könyvvel lepett meg.
Az istentisztelet, mint mindig, imával és énekkel zárult.
A

padokat

elhagyva,

az

ünneplők

szétszéledése előtt, iskolai csoportkép készült.
Iskolánk diákjai hazavonulhattak, hogy teljes
erőbedobással kezdhessék az új tanévet.
Végezetül mindenkihez szólva: „Kitartás,
gyerekek! Mindjárt itt a szünidő!”
(9.o.)
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Élményekkel teli nyár

K

icsöngettek. Boldogan hagytuk el
az iskolát, elkezdődött a vakáció.
Mindjárt július elején Citera- és népművészeti táborban jártam. Én a
tánctanításon vettem részt. Sok érdekes
táncot tanultunk.
Mivel egy tánccsoport tagja vagyok,
a Nádas-tábort ki nem hagytam volna.
Reggeltől estig táncoltunk, új barátokat

szereztünk és gyönyörű táncokat tanultunk. A sok tábor után jólesett a pihenés.
Volt időm biciklizni, a barátokkal
találkozni, labdázni, tévézni vagy
olvasni. Voltunk a családdal fürödni.
Nagyon kellemes és tiszta volt a víz.
Sokat fagyiztam és a kerti medencében
fürödtem. Szívesen segítettem a szüleimnek a kert körül. Már a nyár vége felé

elmentünk kirándulni a tánccsoporttal.
Bécsben a Szent István ünnepélyen vettünk részt. Olyan gyorsan telt el ez a
forró nyár.
A barátnőmmel a tanévnyitóra sietve
arról beszélgettünk, hogy mi mindent
fogunk csinálni a jövő nyáron. Már csak
tíz hónap, és nyári szünet!
(Saróka Eszter – 6.o.)
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Mgr. Farkas Attila
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Kéty
Csata

2015.09.04

Németh Enikő, 6.o. tanuló rajza

Paprikakrém télire
Hozzávalók:
2 – 2,5 kg pirospaprika, 30 dkg vöröshagyma, 2 – 4 gerezd
foghagyma, 2 ek.mustár, ½ stampedli ecet, 15 dkg cukor, 4 –
6 dkg só /ízlés szerint /, 3 dcl olaj, 2 dcl paradicsomlé.
Elkészítés:
Ledaráljuk a paprikát, hagymát, fokhagymát. Összekeverjük
az összes alapanyagot és háromnegyed óra hosszig főzzük.
Üvegekbe rakjuk, fejreállítjuk őket.Fogyaszthatjuk kenyérre
kenve, de nagyon finom ízt ad a leveseknek és gulyásoknak
is . Jó munkát és jó étvágyat !
				
-B.O.-

Mikus Emma, 4.o. tanuló rajza
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