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Mi legyen az óvodával?

E

z a kérdés nyilván sokakat
foglalkoztat, miután a helyi
református gyülekezet bejelentette
igényét az óvoda épületének megvásárlására. Amint azt megtudhattuk,
a magyar kormány támogatásának
köszönhetően
a
Szlovákiai
Református Egyház 10 millió euróhoz
jutott, melyet református óvoda- és
bölcsődehálózat kiépítésére fordíthat
Szlovákia magyarlakta vidékein. A
szándékkal csak egyetérteni lehet,
fontos, hogy legyen egy működő
oktatási hálózata a szlovákiai
magyarságnak, amely több pilléren
nyugszik.
Az első pillér az
önkormányzati fenntartású oktatási
intézmények sora, melyek a
bölcsődéktől a középiskolákig adnak
lehetőséget gyerekeink számára az
oktatási rendszerben való résztvételre. A további két pillért az egyházi és
magánfenntartású intézmények jelentik,
amelyek
kiegészítik
az
önkormányzatok által fenntartott
oktatási intézmények hálózatát. Most
az egyházi, jelesül a református
óvodák jelentős bővülésére lehet
számítani, ha az egyház vezetői
sikeres tárgyalásokat folytatnak az
érintett önkormányzatokkal a megfelelő helyszínekről. Vagy már létező
épületek megvásárlása, vagy teljesen

újak felépítése jöhet szóba. A
hozzáférhető információk alapján
inkább kisebb- nagyobb városokban
tervezi a református egyház saját
intézmények alapítását, ami teljesen
logikus lépés, hiszen ha a cél a
magyar gyerekek magyarságtudatának erősítése, akkor azt ott kell
végezni, ahol a legnagyobb az
asszimilációs nyomás.
Ilyen szempontból viszont Kéty
kakukktojás. Itt a gyerekeink
magyarságtudatát aligha veszélyezteti
bárki is. Azegyházi óvoda is már 15
éve működik a községi tulajdonban
levő épületében, eddig senkinek
eszébe sem jutott, hogy ezen változtasson. Igaz, az se, hogy a reménytelenül leromlott épületet rendbetegye.
Ez nem volt fontos sem az épületet
ingyen használó egyházi óvoda fenntartójának, a gyülekezetnek, sem a
tulajdonos községi önkormányzatnak.
Mióta én vagyok a polgármester, egy
átgondolt és szisztematikus épületfelújítási program folyik községünkben. Már rendbetettük a tűzoltószertárt, a sportház is néhány belső
helyiség kivételével fel van újítva, a
kultúrház és a halottasház is kész és
most folyik a régi községháza teljes
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 Történelmi előadói est

Közérdekű közlemények
Értesítjük községünk lakosait, hogy a
községi hivatal 2017 március 1-től a
sportházban, a 472-es házszám alatt
működik változatlan nyitvatartással
A községi könyvtár a kultúrház
emeleti helyiségébe költözött.
Nyitvatartás:
Kedden és Csütörtökön
9:00 – 12:00 13:00-17:00
A szemétgyűjtő udvar 2017 március
1-től a régi gatter helyén hivatalos
engedéllyel üzemel. Nyitvatartás:
Kedden és Csütörtökön
9:00 – 12:00 13:00-16:00
Előzetes egyeztetés esetén lehetőség van
a hulladék odavitelére más időpontban
is.

M E GE M L É K E Z É S
„Gyertek hozzám mindnyájan,akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket .... s megtaláljátok lelketek
nyugalmát.“
/ Mt.11,4/

2017 március 10-én életének 56.,
valamint papi szolgálatának 20. évében tragikus körülmények között
elhunyt községünk plébánosa
Kassa Sándor.
Áldott legyen az emléke!
Nyugodjék békében!
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Az önkormányzat hírei

A

kétyi képviselőtestület 2017
március 22-én tartotta 16.
rendes ülését a kultúrházban.
Az ülés tervezett programpontjaihoz Molnár Gábor és Dánó
Jenő képviselők kiegészítő javaslatokat nyújtottak be. Molnár Gábor javasolta új képviselő
eskütételének besorolását, Dánó
Jenő alpolgármester pedig javaslatot tett egy európai uniós
pályázat
társfinanszírozásának
jóváhagyására. Az ülés elején
kisebb vita bontakozott ki akörül,
hogy a képviselőtestületnek aktuálisan hány tagja van, majd
a polgármester magyarázatát
követően Molnár Gábor visszavonta javaslatát. A Dánó Jenő által előterjesztett anyag nem kapta
meg a képviselők többségének
támogatását, így nem lett besorolva a gyűlés programjába.
		Az eredeti
program
szerint haladva a képviselők tudomásul vették az előző ülések
határozatainak teljesítését, a
közérdekvédelmi
bizottság
beszámolóját
a polgármester
vagyonnyilatkozatáról,
de
a
3 MKP-s képviselő ellenszavazata miatt nem hagyták jóvá
a
költségvetés
módosítását,
amelynek tárgya a régi községháza épületének rendbehozásához és
az óvoda épületének javításához
szükséges források megszavazása
volt.
		A következő programpont a református gyülekezet kérvényének
megtárgyalása volt, melynek tárgyát az óvoda épületének általuk
történő megvásárlása képezte.
A javaslat vitájában elhangzott,
hogy a református gyülekezet elegendő pénzzel rendelkezik ahhoz,
hogy az épületet megvásárolja,
majd ezt követően fel is újítsa.
Szokatlan és furcsa módon se
a képviselőtestület azon tagjai,
akik nem református presbiterek, se a község polgármestere
nem rendelkezett konkrét információkkal az adásvétel rész-

leteiről, melyeket Mikus Irén
képviselőasszony egy módosító
javaslattal próbált meg a
képviselőkkel elfogadtatni, kész
tények elé állítva mindenkit. Egy középület eladásának
nem ez a normális, bevett módja.
A jelenlévő hat képviselő közül
négyen: Batár Zoltán, Bohák
József, Mikus Irén és Molnár
Gábor megszavazták a javaslatot, vagyis azt szeretnék, ha az
önkormányzat lemondana az
óvoda épületéről valamint a
község egyetlen játszóteréről a
református gyülekezet javára.
		A következő programpont a
főellenőr megüresedő posztjára
kiírandó pályázat részleteinek
jóváhagyása volt, melyet a
képviselők az előterjesztett javaslat szerint elfogadtak. Utána
jóváhagyták a főellenőr jelentését
a bérházban végzett ellenőrzésről, melynek megállapításait a
továbbiakban a község alkalmazni fogja a gyakorlatban.
		A következő pontban a
képviselőtestület
tudomásul
vette a 2016-os évi kulturális
beszámolót, amelyből a könyvtár
működéséről valamint a község
által szervezett kulturális rendezvényekről kapott tájékoztatást.
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		Utolsó
programpontként
a
képviselők
megtárgyalták és jóváhagyták Varga István kérvényét, melyben az
általa használt, de a község tulajdonában lévő parcella megvételét
kérte.
		Miután a képviselőtestület
az
összes
programpontot
megtárgyalta, a polgármester
megköszönte a község távozó
főellenőrének eddigi munkáját,
és befejezte az ülést. Április
6-án rendkívüli képviselőtestületi ülést kellett tartani a
képviselőtestületben bekövetkezett változás miatt. Bényi
Éva elköltözésével megürült a
testületben egy képviselői hely.
A képviselőknek a törvényekkel
összhangban ki kellett volna hirdetniük, hogy az önkormányzati választás eredménye alapján
a soron következő képviselőt,
Vígh Jánost illeti a mandátum.
Ez jogértelmezési viták miatt nem sikerült, s a 3 MKP-s
képviselő, Bohák József, Mikus
Irén és Molnár Gábor távozott az
ülésről. A képviselőtestület ezzel
határozatképtelenné vált, emiatt
a polgármester berekesztette az
ülést. Folytatása következik.
MP
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Kultúrházfelújítás kérdőjelekkel

E

gy cikk erejéig szeretnék még visszatérni a kultúrház 2014-es felújításához annál is inkább, mert a március
22-én tartott képviselőtestületi ülésen fel
lettem szólítva, hogy kérjek bocsánatot
Mikus Irén képviselőasszonytól, miszerint alaptalanul vádoltam meg őt azzal,
hogy ezzel kapcsolatban bűncselekményt
követett el. Most tekintsünk el attól az
apróságtól, hogy megvádolni valakit az
ügyésznek van lehetősége, az állampolgár, ha törvénysértés gyanúja merül fel,
csak feljelentést tehet.
Azok kedvéért, akik nem tudják,
miről van szó, röviden összefoglalnám a
dolog lényegét. 2014-ben európai uniós
támogatást elnyerve a község nekifogott
a kultúrház részleges felújításának. A
versenypályázaton
nevetségesen
alacsony árajánlattal győztes cég a kivitelezési szerződés aláírását követően egy
újabb szerződést kötött a községgel a
közbeszerzési törvény előírásait
megkerülve azzal az indokkal, hogy pluszmunkákat kell elvégeznie, amelyekkel
előzetesen nem számolt. Így az eredetileg

36 ezer eurósra tervezett beruházás 44
ezer euróra drágult, a költségek
fedezésére a falu hitelt vett fel. A projekt
ellenőrzése folyamán 2015-ben az
ellenőrök további hiányosságokra bukkantak, amelyek miatt büntetésként csökkentették a támogatás összegét, így a
község csak 28 ezer eurót kapott az uniós
projektre a várt 32 ezer helyett. Ez azt is
jelenti, hogy jóval többet kell a banknak
letörlesztenem a felvett hitelért a község
költségvetéséből, mert azt talán mondanom sem kell, hogy bár a hitelt még a
község előző polgármestere vette fel,
visszafizetnem nekem kell.
Mindezen szabálytalanságok miatt
még 2015-ben felszólítottam Mikus Irént,
községünk előző polgármesterét, vállalja
a felelősséget hibáiért. Mivel erre nem
került sor, kénytelen voltam az ügyben
feljelentést tenni, már csak amiatt is,
hogy derüljön ki egyértelműen, kinek van
az ügyben igaza.
Az üggyel foglalkozó nyomozó másfél évnyi vizsgálódást követően és
igazságügyi szakértői vélemény alapján
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rekonstrukciója, amely nyár elejére
befejeződik. Ezután az óvoda épülete
következik, amelyet tudatosan úgy
tervezünk, hogy a nyári szünetben
elvégezhessük a szükséges munkálatokat, hogy minél kevesebb fennakadás legyen az oktató- és nevelőmunkában. Tavaly decemberben már
megcsináltattam a tetőt, idén folytatjuk a belső terekkel.
Ez utóbbi azonban kétségessé
válik, hiszen a képviselők egy része –
sajnos a többség – úgy döntött, hogy
az óvoda épületét, amelyet a falu lakosai felekezetre való tekintet nélkül
annak idején „Z“-akció keretén belül
építettek, átjátsszák a református
gyülekezet tulajdonába. Másképp ezt
nem tudom nevezni, miután ugyanazok az emberek döntöttek presbiterként az épület megvételéről, mint
akik községi képviselőként jóvá akarják hagyni az eladást. Mégpedig
furcsa módon a község polgármesterét
megkerülve, kész tények elé állítva az
egész falut. Merőben szokatlan
ugyanis, hogy a vevő által készített
értékbecslés alapján kerüljön eladásra
egy ingatlan. Normális helyeken az
eladó szabja meg, mennyiért hajlandó
megválni a tulajdonától. Nem tudom,

ki mit szólna ahhoz, ha valaki megjelenne az otthonában és bejelentené,
hogy ő márpedig megveszi a házat,
udvart, kertet, de annyit ad érte,
amennyit ő akar, és hiába az esetleges
tiltakozás, ő már ezt így eldöntötte, és
így is lesz.
Azt, hogy a református gyülekezet
az épület megvétele után azt fel is
újítaná, csak helyeselni lehet. A rekonstrukció már nagyon ráfér az óvoda
épületére. Viszont a községi
önkormányzat már pályázik a felújításra és nyárig még további
lehetőségek nyílnak arra, hogy összeszedjük a szükséges forrásokat. Addig,
amíg nem tudjuk, megkapjuk-e a 150
ezer eurót a felújításra, butaság lenne
eladni az épületet, hiszen a község
csak a saját ingatlanának rendbehozására kaphat támogatást.
Fülöp Sándor azzal érvelt a
képviselőtestület ülésén, hogy a
gyülekezet felújítja az épületet és
ezzel mekkora hasznot hajt a
községnek. Nos, semekkorát. Ugyanis
ha megveszi, akkor saját magának
újítja fel. Ha valóban a falu érdeke
lebegne az eladást pártolók szeme
előtt, akkor azt kellene mondani, hogy
mivel tizenöt éve ingyen használja az

arra a következtetésre jutott, hogy nem
vádolja meg bűncselekménnyel községünk
volt polgármesterét, mert egyrészt nem
látja bizonyítottnak, hogy Mikus Irén a
községnek szándékosan okozta volna a
kárt, amely a szakértői véleményben tételesen ismertetve van, másrészt pedig az
okozott kár értéke nem éri el azt a
határértéket, amely fölött már bűncselekménynek minősülne.
Az, hogy a volt polgármester nem kerül
bíróság elé, mindenképpen jó hír. Az már
kevésbé, hogy a község rosszul jár, mer bár
a nyomozó az eljárás leállításának
indoklásában külön felhívta a figyelmet
arra, hogy a község mint károsult,
kárigényét polgári peres eljárásban
érvényesíthetné, nem fogok élni ezzel a
lehetőséggel. Egyrészt azért, mert nincs
kedvem néhány ezer euró miatt évekig
bíróságra járni, másrészt pedig szerencsére
a község gazdálkodása van annyira
kiegyensúlyozott, hogy ez a pénz annyira
nem hiányzik.
A magam részéről ezt az ügyet lezártnak
tekintem.				
				
Molnár Péter

egyházi óvoda a község épületét, ezért
az egyház rendbe hozza azt, és természetesen a befektetett összeg fejében
legalább további tizenöt évig ugyanilyen feltételek mellett szeretné használni. Ez egy korrekt és értelmes javaslat
lenne, amelyről lehetne tárgyalni.
Ehelyett azonban Mikus Irén szinte
titokban, a község polgármesterét és
képviselőtársait is kész tények elé állítva, megpróbál egy gyors képviselői
határozattal az óvoda épületének
eladásáról pontot tenni egy olyan ügy
végére, amelyhez nemcsak a község
választott képviselőinek, hanem a falu
minden lakosának köze van.
Különben pedig ha a református
gyülekezet vezetői annyira türelmetlenek, felmerül a kérdés, miért nem
építenek maguknak új óvodát? A pénzük a jelek szerint megvan hozzá, hiszen
nemcsak épületfelújításra, hanem újak
építésére is használható a támogatás,
amit az egyház kapott. Van egy remek
helyen, a parókia és a templom közelében fekvő telkük, amelyet amúgy sem
akarnak eladni az önkormányzatnak, és
ami ideális lenne az építkezésre. Már
csak azért is, mert valamikor ott állt a
református iskola épülete...
A község pedig rendberakná a saját
óvodaépületét, úgy mint az összes többi
községi ingatlant és mindenki boldog
lehetne. Vagy mégsem?
Molnár Péter
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Ökumenikus istentisztelet

A

Krisztus- hívők egységéért
meghirdetett imahét keretében minden évben ökumenikus
istentiszteletet tart a felső –ausztriai magyar közösség.
A mi kis falunkban idén január
21-én tartottuk a közös imádságot.
A már több éves hagyomány szerint évről évre felváltva,hol a katolikus, hol pedig a református
templomban gyűlnek össze a két
felekezethez tartozó hívek. Most a

római katolikus templomban
került sor az imadélutánra. A nagy
hideg és a csúszós utak ellenére
elég szép számban összejöttünk.
Először Kassa Sándor plébános
köszöntötte elsősorban Fülöp
Sándor református lelkészt, de
nem utolsó sorban mind a református, mind a katolikus jelenlévőket
is. A tartalmas igehirdetést a
református lelkiatya tartotta.
Vezérgondolatát a „Megbékélést

-elsősorban Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal“ témára
építette. Sokszor hangsúlyozta,
hogy békében, szeretetben,
egyetértésben kellene élnünk.
Sándor atya szavai, reméljük,
meghallgatásra találnak, és a
gyakorlatban is minden hívő
ember szem előtt fogja őket tartani
és eszerint is fog élni. Az
Igehirdetésben megemlítette a
reformáció idén 500. évfordulóját
is.
A két lelkész közösen elmondott áldása után a gyülekezet a
magyar himnuszt is elénekelte.
Kivonulás előtt Kassa Sándor
plébános megköszönte a szép és
tanulságos prédikációt, és minden
jelenlévőt nagy szeretettel hívott a
kultúrházba,ahol a katolikus hívők
vacsorával, forró teával, kávéval,
süteménnyel kedveskedtek a
vendégeknek.
Bízunk benne,hogy a lelkész
szavai összetartozásra buzdították
a gyülekezeteket, és a jövőben is
több ilyen közös és kellemes
időtöltésben lesz részünk.
Bréda Anikó

Március - a könyv hónapja

N

apjainkban igencsak vitatott téma a könyvek nem szoríthatja ki a nyomtatott formában megszerepe életünkben.
jelenő kiadványokat.
Én úgy gondolom, minden korban megvolt és
Én mindenkit arra buzdítok, adja tovább az
megvan a helye a könyveknek, az olvasásnak.
olvasás szeretetét.
Természetesen a felnőttek dolga megismertetMolnár Judit
ni, megszerettetni a könyvet a
gyermekekkel. Ez kezdődik az
első rövidke mondókák, dalocskák
felolvasásával. Ezt követik a
mesék, regények, novellák,
versek ...
Az olvasás hasznos, kellemes
kikapcsolódás.
Megvan a maga szépsége egy
poros, régi illatokat magába záró
könyvnek is. Természetesen témájuktól függően ezeknek a
könyveknek értékük is van.
Szebbnél szebb könyvek jelennek meg napjainkban is.
Bármilyen fejlett is a technika,
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„Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar”

A

CSEMADOK
érsekkétyi
alapszervezetének
vezetősége idén is szeretettel meghívta ünnepi megemlékezésére és koszorúzásra
Kéty község lakosait, hogy
közösen emlékezzenek meg az
1848/1849-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójáról.
		Ismét egy olyan ünnep, egy alkalom került előtérbe, ahol nem
csak magunkat, de lelkünket is
ünneplőbe öltöztethettük. Ezzel az ünnepi lélekkel a nemzeti ünnepünkön, március 15-én
azokra a pillanatokra emlékeztünk, amelyek megváltoztatták
és befolyásolták a mi múltunkat,
jelenünket.

		A
kultúrműsor
három
alapszínre épült fel: a pirosra,
fehérre
és
a
zöldre.
A
magyarság egyik nemzeti jelképére, a lobogóra. A
magyarság eszmei értékeire
pedig az Egyházi Alapiskola
és Óvoda tanulói mutattak rá.
Hogy néhány példával illusztráljam: az óvodások tiszta szívvel
és nagy lelkesedéssel, magyar
versekkel, dalocskákkal leptek
meg bennünket. Nagy Csomor
Márton előadásában Ördöngösfüzesi cigány ritka és sűrű
fogásolás szólótáncát láthattuk,
amivel a Csodát virágzik a jelen
elnevezésű kárpát-medencei református iskolák versenyén első
helyezett lett. Molnár Vivien a

Reformkori nők életét mutatta be szavalatával. Mióta piros,
fehér, zöld? Erre a kérdésre az
alsó- és felső tagozatos gyerekek adták meg nekünk a választ.
Az MKP nevében Bohák Anikó
kedveskedett nekünk egy verssel, majd a Mezőségi néptánc
következett. Népdalokat, Kossuth nótákat, megzenésített verset a Pacsirta éneklőcsoport tagjai adtak elő. A tartalmas ünnepi
beszédet Dr. Nagy Dávid ügyvéd
tartotta meg. A hősök szobra
előtt Bohák Botond elszavalta Petőfi Sándor Nemzeti dalát,
majd a koszorúzás következett.
A megemlékezési est egy közös
himnuszénekléssel zárult.
Molnár Tímea

„Járhatott-e IV. Béla király Kétyen a tatárjárás idején?”

M

inden egyes falunak és városnak van saját
múltja, történelme. Kéty is büszkén mondhatja, hogy változatos élettel rendelkezik. Egyegy beszélgetés alkalmával kérdések merültek fel
falunk történelmével kapcsolatban, a legendák
hitelességéről. Hogy a kérdésekre választ kapjunk, a CSEMADOK Érsekkétyi Alapszervezet
vezetősége 2017. április 1-jén történelmi előadói
estet szervezett községünk könyvtárában. Az est
előadója Budapestről érkezett, Prof. Zsoldos Attila. Ő a történelemtudományok doktora, A Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja. Az előadói
est moderátora Pozsonyból látogatott el hozzánk, Dr. Varga Sándor
történész személyében.
		Dr. Varga Sándor a Király-patak
legendáját elevenítette fel a hallgatóknak, és feltette kérdését Prof.
Zsoldos Attilának, hogy valójában
járhatott-e IV. Béla király Kétyen
a tatárjárás idején? A professzor
kortörténeti áttekintéssel kezdte
előadását, ahol bemutatta IV. Béla
király életét és munkásságát. Részletesen kitért a tatárok szokásaira,
majd beszélt a Muhi csatáról, IV.

Béla meneküléséről. Kiemelt számos történetet,
személyiséget.
		A professzor a beszédében a legenda létezését
nem cáfolta meg. Sőt, arra bíztatta a falu lakosságát, hogy tovább éltessék valóságát. A
szülők, nagyszülők meséljék gyermekeiknek,
unokáiknak, majd megköszönte az érdeklődést és
a tájékozottságot bizonyító kérdéseket.
		A kis híján kétórás beszélgetés végére a hallgatóságban egy jól körvonalazott kortörténeti
áttekintés alakult ki.
Molnár Tímea
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József Attila: Mama

Idézetek
Az alábbiakban Kopátsy Sándor közgazdász
gondolatait olvashatjuk:
*
*
*
Amikor már úgy érzed, elég bölcs vagy ahhoz, hogy
ne kövess el bolondságokat, nem bölcs lettél, csak
megöregedtél.
*
*
*
Őrült az, aki másfajta őrültségeket követ el mint
azok, akiket normálisnak tekintünk.
*
*
*
Azok vesztik el a legkönnyebben a fejüket, akiknek az
hiányzik a legkevésbé.
*
*
*
Inkább beszélgess okos emberrel butaságokról, mint
buta emberekkel okos dolgokról.
*
*
*
Az állatoknál a csordát mindig a legtapasztaltabb
vezeti, az emberek ezt csak elvétve tűrik el.
*
*
*
A tehetséges embert gyakran összetévesztik a
felületessel, mert csak azt látják, hogy
nem erőlködik.
*
*
*
Aki nem tud zongorázni, rendszerint nem zongorázik.
Milyen jó lenne, ha így volna ez a politikában is.
*
*
*
A butaság akkor válik veszélyessé, ha szorgalommal
és hatalommal párosul.

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.
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Humorsarok

Egy szakadék fölötti gyenge fahídra egyszerre lép rá a bolha és
az elefánt. A súly alatt a híd letörik, az elefánt és a bolha a
szakadékba zuhan. Lent fájdalmasan megszólal az elefánt:
- Nem megmondtam, hogy egyenként menjünk át?
*********
Rajzóra van az iskolában, kérdi a tanár:
- Móricka te mit rajzoltál?
- Egy tehenet ami a mezőn legel.
- Na de Móricka, teljesen üres a papírod, hol van itt a tehén?
- Az előbb mondtam: elment a mezőre legelni!
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