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Évvégi számadás – jövő évi tervek

V

isszatekintve a magunk
mögött hagyott 2017-es évre,
elmondhatjuk, hogy nem volt egy
unalmas esztendő falunk életében.
Községünk fejlődik, szépül. Az
év elején felújítottuk a sportházban
a szociális helyiségeket és
vissszaköltöztettük a könyvtárat a
kultúrház új bútorokkal berendezett emeleti helyiségébe. A
kultúrházban csőtörés miatt új vízvezetéket kellett lefektetni, és ezzel
egyúttal a színpad mögötti wc-t is
újra működőképessé tettük. Azért,
hogy a községi hivatal közelebb
legyen a polgárokhoz, átköltöztettük a sportházba a könyvtár helyére.
A régi községháza innentől
nyugdíjasklubként működik. Azt
az épületet is rendbehoztuk,
komplett ablakcsere, tetőjavítás, a
villanyvezetékek cseréje, teljes
külső és belső felújítás után
mostanra falunk egyik ékességévé
vált. Mindezek után nyár elejére
nekifoghattunk – volna – az
óvodaépület felújításának, ha
falunkban normálisak lennének a
viszonyok. De nem azok. Mert ha
azok lennének, akkor nem
akadályozta volna az egyházi iskola vezetősége néhány községi
képviselő aktív közreműködésével
a felújítási munkákat.
Mindenekelőtt fel kell tenni a
kérdést, vajon ezek a képviselők
kinek az érdekeit képviselik? A
községi rendezésről valamint a
községek
vagyonáról
szóló
törvények egyértelműen megszabják, hogy a képviselőknek a község
érdekeit kell védelmezniük, a

község vagyonát pedig megőrizni
és gyarapítani kötelesek. Ehhez
képest Batár Zoltán, Bohák József,
Mikus Irén, Molnár Gábor és Vígh
János pontosan az ellenkezőjét
teszi annak, mint ami a dolga lenne.
Először el akarták adni a polgármester tudta és beleegyezése
nélkül az óvoda épületét a református egyháznak, majd amikor ez a
próbálkozásuk kudarcot vallott,
olyan bérleti szerződés megkötését
akarták elérni, ami csak az egyházi
óvoda számára lett volna előnyös.
Az meg mindennek a teteje, hogy
megpróbálták megtiltani a polgármesternek, hogy felújítsa az
óvodát, a község vagyonát, azt az
épületet, amelynek állaga Mikus
Irén huszonnégy éves
polgármestersége alatt romlott le,
azzal a vérlázító indokkal, hogy
minek rá költeni, ha úgyis el lesz
adva.
Természetesen egyik törekvésük
sem járt sikerrel, mert bár a
képviselőtestület
jogkörei
széleskörűek, és az egyéb érdekeket kiszolgáló képviselők sok
kárt is tudnak okozni, azért van a
községnek polgármestere, hogy
kézben tartsa az irányítást és megakadályozza olyan dolgok megvalósulását, amelyek falunk
számára hátrányosak lennének.
Nem normális helyzet az, amikor
értelmesnek látszó emberek
képtelenek elfogadni a tényt, hogy
nem minden úgy történik, mint
ahogy ők szeretnék. Az óvoda
esetében világosan Hajdú Árpád
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Ismét magunk mögött hagytunk
egy évet, a maga gondjaival,
bajaival, de egyúttal sikereivel is,
hogy nagy lélegzetet véve belevágjunk egy újba.
Kívánom mindenkinek, kétyinek
és nem kétyinek egyaránt, hogy
2018 legyen jobb, mint amilyen
2017 volt. Legyen egészség, megbecsülés és derű, hogy el tudjuk
viselni az esetleges kellemetlenségeket is.
			
Molnár Péter,
polgármester
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Az önkormányzat életéből

K

éty község képviselőtestülete
2017 október 26-án rendkívüli ülést tartott, melynek programján az ügyészi tiltakozás megvitatása, határozat megerősítése,
a
község
vagyongazdálkodási alapelveinek megváltoztatása, az első félévi gazdálkodásról szóló beszámoló valamint a
költségvetés módosítása szerepelt.
A járási ügyészség megvizsgálta a
képviselőtestületnek az óvoda bérbeadására hozott határozatait, és
azokat törvénytelennek találva inditványozta a megszüntetésüket. A
képviselőtestület ennek a kérésnek
nem tett eleget, a vitatott határozatokat nem szüntette meg, hanem
megpróbálta módosítani.
		A polgármester ezt a módosított határozatot, mely szintén
nem volt összhangban a hatályos
törvényekkel, megvétózta. Miután
a képviselők a törvény által megszabott
kéthónapos határidőn belül nem
erősítették meg a megvétózott
határozatot, az érvényét vesztette. A képviselőtestület ugyanakkor megerősítette a főellenőr
jelentéséről a szeptemberi ülésen
elfogadott
határozatát,
amely
érvénybe lépett. Ennek a dolognak
még lesz folytatása, mert a főellenőr feljelentette a polgármestert
az állítólagos szabálytalanságok
miatt, a polgármester pedig szintén
feljelentést tett rágalmazás miatt.
		Mikus Irén javaslatára a
képviselők úgy módosították a
község vagyongazdálkodási alapelveit, hogy a polgármester jogköreit korlátozták. A képviselőtestület
ezt követően megtárgyalta a község
első félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót, de nem hagyta jóvá,
aminek persze az égvilágon semmi
gyakorlati jelentősége nincs.
		Ugyancsak elutasították
a
költségvetés módosítására tett javaslatot, amellyel a polgármester
a szeptemberi ülést követően másodszorra próbált volna pénzt
megszavaztatni az iskola emész-

tőgödrének megcsinálására, de ezt
a képviselők többsége valamilyen
oknál fogva nem tartotta fontosnak.
		A képviselőtestület ez évi utolsó
ülésére december 27-én került sor,
amely hatalmas érdeklődés mellett zajlott. Az eredetileg tervezett
program képviselői indítványra
kiegészült három új ponttal, bérleti szerződés jóváhagyásával az
iskola épületére, a közérdekvédelmi bizottság jelentésének megtárgyalásával
és
megvétózott
határozat megerősítésével. A
képviselők nem hagyták jóvá a
határozatok teljesítéséről szóló
beszámolót,
a
költségvetés
módosításáról szóló beszámolót, a
2018-as költségvetést, a víztisztító
megépítéséhez szükséges önrészt
valamint a szükséges forrásokat
az
iskola
emésztőgödrének
megcsinálásához.
Megszavazták
ugyanakkor bérlakás bérbeadását, a
2016-os krónikajegyzetet,
a
könyvvizsgáló jelentését valamint
a képviselőtestület 2018-as évi
munkatervét, ez utóbbit azzal a
módosítással, hogy idén havonta
szándékozik ülésezni a testület.
A képviselők megtartották funkciójában a főellenőrt, annak ellenére, hogy a polgármester
súlyos törvénysértés miatt javasolta leváltását.
		A képviselőtestület megszavazta az óvoda, napközi és iskolai
konyha számára járó dotációról
szóló általános érvényű rendeletet,
Mikus Irén javaslatára
jócskán
megtoldva az óvodának járó pénzt.
Hozzá kell tenni, hogy mindez ellenkezik a hatályos szabályokkal,
és azt jelenti, hogy a község több
mint tizenötezer euróval juttat
többet az egyházi óvodának, mint
amennyi járna neki. Ez a pénz
persze majd máshonnan hiányozni
fog...
		Ezt követően élénk vita bontakozott ki a községi fenntartású óvo-
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da illetve alapiskola megalapítása körül. A képviselőtestület
nem hagyta jóvá ezen intézmények megalapítását. Utána
a sportszervezettel kötendő bérleti
szerződés került terítékre, amit
Batár Zoltán módosító javaslata
nyomán fogadtak el a képviselők.
Ez a határozat pont ugyanannyira
törvénytelen, mint amit a testület
még tavaly júniusban szavazott
meg az óvoda épületére, és nagy
valószínűséggel ugyanaz is lesz a
sorsa.
		Hasonlóan a Bohák József
javaslatára az iskola épületére
nagy hirtelen megszavazott új
szerződésről szóló határozathoz,
amely szintén nincs összhangban a községek vagyonáról szóló
törvénnyel. Miután
a
polgármester az idő előrehaladtára
való tekintettel a beterjesztő jogán
több anyagot is visszavont, a
több mint háromórás ülés végére
már csak a közérdekvédelmi bizottság elnökének jelentéséről
kellett volna szavazniuk a
képviselőknek, mely szerint a
főellenőr jelentésével kapcsolatban a bizottság csak a rendőrségi vizsgálat lezárulta után foglal
állást, ehelyett azonban Mikus
Irén módosító javaslatát fogadták
el, miszerint a képviselőtestület
jóváhagyja büntetés kiszabását a
polgármesterre a 357/2004. számú
alkotmánytörvény megsértéséért.
Komikus és egyben szomorú,
hogy valaki a gyűlölettől és
bosszúvágytól vezérelve még azt
sem várva meg, hogy az adott
ügyben eljáró igazságszolgáltatási szervek döntést hozzanak,
már azelőtt akar büntetni, hogy
a feltételezett bűnösség egyáltalán bizonyosságot nyert volna.
Az összes programpont megtárgyalását követően a polgármester
bezárta a képviselőtestület ülését.
MP

3.

Nyugdíjasok napja

A

hogy már megszokhatták kedves lakosaink, így év
vége felé megrendezzük nyugdíjas polgáraink megvendégelését.
Ennek a rendezvénynek többéves múltja van. Ezt mi
is folytattuk, csak egy kicsit másképpen.
Nekem az az elsődleges célom, hogy idősödő lakosaink ne „csak“ egy ebédre legyenek hivatalosak, meg
odaadjuk a megvásárolt gyümölcsöt, édességet, hanem
azt szeretném, ha ezek az alkalmak sokkal többet adnának
falunk idősebb lakosainak, akiknek mi a fiatalabb
generáció nagyon sokat köszönhet. Köszönhetjük az
épületeket, amit kétkezi munkával építettek fel, hogy
megőrizték illetve újraépítették a templomokat.
Természetesen Kétyen is változott a lakosság, fiatalok
jöttek, mentek, de akik itt élték le életük nagy részét, ide
köti őket minden.
Szép emlékek, első szerelmek, csalódások, háborús
emlékek, újrakezdés, családalapítás.
Idén, november 21-én rendeztük meg a kultúrházban a
nyugdíjasok megvendégelését. Minden 60 év feletti kétyi
lakos hivatalos volt az ebédre és az azt követő ünnepségre.
Azon túl, hogy adunk a külsőségekre, célom, hogy
ezeknek az embertársainknak tudjunk adni valami olyat,
amit megőriznek szívükben és élmény marad számukra.
Idén sikerült olyan vendégeket meghívni, akik hasonló
korosztályúak és még aktívan fellépnek. A kéméndi
Csemadok mellett működő éneklő és hagyományőrző
társulat mutatta be nagysikerű műsorát. Ebédhez Rikkony
Pál és zenésztársa muzsikált. A polgármester úr köszöntötte
a jubilánsokat és átadta nekik a virágot. Ebéd után mindenki kedvére elhúzták a zenészek a vendégeink nótáját.
Nagyon jó volt látni, hogy a 70-80 éves idős emberek
csillogó szemekkel, mosolygós arccal, meghatódva
daloltak, idéztek fel szép emlékeket.
A kellemes hangulatú délután végeztével mindenki
átvehette az önkormányzat alkalmazottai által összeállított csomagot, amibe igyekeztünk valami aprócska,
szívből jövő ajándékot is csomagolni. Azok, akik
egészségügyi okok miatt nem tudtak résztvenni ezen az
ünnepségen, egy későbbi időpontban átvehették a csomagjukat a helyi könyvtárban.
Mindent összevetve elmondhatom, hogy aki vette a
fáradtságot és részt vett ezen a rendezvényen, kapott
valami maradandót.
MJ
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Mikulásünnepség

K

is falunkban deemberben is voltak rendezvények,
őriztük a hagyományokat.
Minden korban valahogy megünnepelték a mára már
szenzációvá vált Mikulást. A mi nagyszüleink, dédszüleink
nem is ábrándozhattak olyan dolgokról, édességekről,
ajándékokról, mint amelyek napjainkban divatossá váltak.
Ma már nagyon nehéz meglepetésként megőrizni az
ünnepek varázsát, hiszen az üzletek időnap előtt tele vannak mindenféle csokifigurával és hasonló termékekkel.
Azon vagyok, hogy amíg csak lehet, őrizzük meg
gyermekeink számára az ünnepek varázsát, hogy tudjanak örvendezni, legyen számukra valami meglepetés,
valami csoda.
Idén kicsit rendhagyóra sikerült a kultúrházban a
Mikulásünnepség. Ahogy az már pár éve megszokottá
vált, a kultúrházat alkalomhoz illően elkészítettük. A
gyermekek közül azok, akik eljöttek, műsorukkal örvendeztették meg a Mikulás bácsit és a vendégeket, akik
megtisztelték őket azzal, hogy megnézték és megtapsolták műsorukat. Aki akart, még táncra is perdülhetett a
Mikulással. A délutánt jó hangulatú zeneszó tette még
kellemesebbé.
Ahogy máskor is, a műsor után a jelenlévő gyermekek
megkapták az önkormányzat által elkészített csomagot.
Valóban egy kellemes délutánt tölthettünk el ünnepi
hangulatban.
Molnár Judit
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Mi lesz az iskolával?

L

átszólag egyszerű a kérdés, a válasz azonban
sokkal bonyolultabb. A kétyi egyházi iskola már
több mint tizenöt éve úgy működik, hogy nincs az
előírásoknak megfelelő emésztőgödre. A lévai közegészségügyi hivatal 2002-ben annak alapján adott
engedélyt a működésre, hogy az iskola fenntartója ill.
igazgatója azt állította, hogy van emésztőgödör, melyből a szennyvizet a község rendszeresen elszállítja.
		Csakhogy mindebből egy szó sem volt igaz. Én is
csak véletlenül jöttem rá, mert az iskolaépületet bérlő
egyházi iskola nem tartotta fontosnak közölni ezt a
tényt a bérbeadó községgel, holott kötelessége lett volna. Gondoljunk csak bele, az eltelt évek alatt mennyi
szennyvíz folyt el a falu közepén, szennyezve ezzel
a földalatti vizeket. Így aztán a község mint tulajdonos kénytelen és köteles ezt a törvénytelen állapotot
felszámolni, és megcsináltatni a szabványos emésztőgödröt. Mivel ilyen munkát tanítás alatt nem lehet
végezni, és mert a szükséges engedélyeket mostanra
sikerült beszerezni, a munkáknak a karácsonyi szünet
kezdetén fogtunk neki. Hogy mikor fejezzük be, az a
képviselőtestület hozzáállásán múlik. Egyelőre nem
sietős nekik a dolog...
		Mindenki tudja, mennyire elmérgesedett a faluban a viszony az egyházi iskola és óvoda létéből
hasznot húzók ill. a falu többi lakosa között. A tavaly
nyári események az óvoda felújítása kapcsán csak a
jéghegy csúcsát jelentik. A református gyülekezet
lelkésze, az egyházi iskola igazgatója és az őket
támogató községi képviselők gyakorlatilag levegőnek
nézik a község polgármesterét, szinte semmilyen
párbeszédre nem hajlandóak. Ellehetetlenítették az
iskolatanács működését, ami abból a célból lett létrehozva, hogy ott megbeszélhessük az iskolát és óvodát
érintő kérdéseket. A presbitérium még csak meg sem
tárgyalta a polgármester ajánlatát, hogy község és az
egyház közösen újítsa fel az iskola épületét, aminek

fejében hosszabb távú bérleti viszonyról is szó lehetne. Az iskola igazgatója feljelentette a község
polgármesterét, mert az nem volt hajlandó aláírni egy
törvénytelen képviselői határozattal megszavazott bérleti szerződést az óvoda épületére. Ezeket a dolgokat
még sorolhatnám, de ennyiből is látható, hogy itt már
nagyon nehéz lesz megegyezésre jutni.
		Visszatérve a konkrét helyzetre. A fentebb felsorolt
okok miatt jelenleg igencsak valószínűtlen, hogy az
egyházi iskola és óvoda községi tulajdonú épületekben működjön tovább. Annál is inkább, mert a község
saját fenntartású iskola és óvoda alapítását kérvényezte az iskolaügyi minisztériumban. Az óvodára már
megvan az engedély, az iskoláé is intéződik, úgy,
hogy szeptembertől mindkét intézmény megnyithatná kapuit a gyerekek előtt. Ennek az a feltétele, hogy
a képviselőtestület jóváhagyja mindkét intézmény
alapítólevelét. Eddig erre nem került sor, de ha ez
megtörténik, semmi akadálya annak, hogy az egyházi iskola még befejezze ezt a tanévet a község iskolaépületében. Viszont amennyiben a képviselők a
község érdeke helyett más érdekeket szem előtt tartva nem egyeznek bele a községi fenntartású oktatási intézmények megalapításába, illetve továbbra is
akadályozni próbálják az épületek felújítását, rendbetételét, akkor lehet, hogy falunkban rövid időn belül
semmilyen iskola vagy óvoda nem fog működni, ami
igen szomorú lenne.
		Van persze még egy harmadik lehetőség is, ez azonban igen kevéssé valószínű. Ha tudniillik a református
gyülekezet presbitériuma megújulna, valamint új iskolaigazgatót választanának, de legfőképpen ha falunkba
új lelkész kerülne, akkor lehetne tárgyalni az egyházi
iskola további működésének lehetőségéről. Ha az érintetteknek fontos a kétyi gyerekek jövője, talán elgondolkodnak ezen ...
MP.
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Folytatás az 1. oldalról

igazgató tudomására hoztam, hogy nyáron megkezdődik az óvoda épületének régóta esedékes felújítása, és emiatt az új bérleti szerződést csak a munkák
befejezése után, szeptember elején tudjuk megkötni.
Azt is közöltem, hogy a község saját óvodát kíván
üzemeltetni az épületben, de csak 2018 szeptemberétől, ezért azt az egyházi óvoda addig használhatná. Ahelyett, hogy ezt az ajánlatot megvitattuk volna,
az igazgató úr a képviselőkön keresztül próbálta elérni
a bérleti szerződés meghosszabbítását, illetve a felújítási munkákat lassítandó, több mint két héten keresztül akadályozta, hogy a polgármester, mint az épület
tulajdonosának, a községnek jog szerinti képviselője,
bejuthasson az épületbe, hogy megkezdődhessenek a
munkák. És hogy még ettől is van lejjebb, azt az
bizonyítja, hogy Hajdú Árpád a rendőrségen tett feljelentést a jogait érvényesítő polgármester ellen, valamint bírósági határozattal próbálta lehetetlenné tenni a
munkálatok folytatását. Hogy mennyire járt sikerrel,
mindenki megítélheti.
Sajnos, úgy tűnik, hogy a község képviselőinek
többsége jelenleg a református egyház szekerét tolja,
és nem a község érdekeit képviseli. Erre majd emlékezzünk, ha az önkormányzati választáson a jelöltek
között válogatunk...
Az átmeneti nehézségek és bosszúságok azonban
ne vegyék el a kedvünket. Már eddig is sok mindent
sikerült elérni, és ebben az évben is van esély arra,
hogy falunk fejlesztése nem áll le. Ha minden jól
megy, tavaszra befejezzük az óvoda felújítását.
Szeptembertől már egy kívül-belül megújult épület
várhatja a kicsiket, feltéve, ha a képviselőtestület
megalapítja a községi óvodát. Amennyiben a
képviselők jóváhagyják a községi fenntartású
alapiskola megnyitását is, az iskola épületét is fel tudjuk újítani két éven belül. Már idén kicserélhetnénk az
ajtókat és ablakokat, jövőre pedig maradna a homlokzat felújítása és hőszigetelése. Természetesen az a
lehetőség is fennáll, hogy a képviselők nem hazudtolva meg eddigi tevékenységüket, továbbra is
akadályozni fogják ezeknek a terveknek a megvalósulását. Ez esetben viszont az ő felelősségük lesz
az, ha szeptembertől községünkben nem lesz se óvoda
se iskola. Ugyanis a tavalyi cirkusznak köszönhetően
községi tulajdonú épületben egyházi iskola vagy
óvoda működése a továbbiakban nagyon nehezen
képzelhető el.
Persze nem csak az oktatási intézményekkel
foglalkozunk. Egy falu élete ettől sokkal összetettebb.

Minden évben színvonalas falunapi ünnepségeket rendeztünk, a tavalyi se volt kivétel. Mindez nagymértékben köszönhető annak, hogy európai uniós projektek
biztosították a finanszírozást. Kéty község ezen kívül
a tavalyi év második felében két pályázatot is készített.
Az egyiken keresztül a községi víztisztító állomás
megépítésére kérünk 140 ezer eurót, a másik
segítségével pedig műfüves többfunkciós sportpályát
alakítanánk ki. Ennek a beruházásnak az értéke is
meghaladja a 100 ezer eurót. Ezen kívül tavasszal
benyújtunk egy harmadik pályázatot is, új traktor és
pótkocsi beszerzésére.
Ebből is látható, hogy a község vezetése nem
tétlenkedik, és a munkának megvan az eredménye is.
Az egészben csak az a kellemetlen, hogy eközben
rengeteg energia megy el hülyeségekre, felesleges
csatározásokra. De ha ez az ára annak, hogy Kétyen is
végre normális viszonyok alakuljanak ki, akkor mindez vállalható. Az önkormányzati választásokon meg
majd eldől, milyen irányban haladjon tovább falunk.
Tartsuk-e a mostani irányt, vagy kanyarodjunk vissza
oda, ahonnan elindultunk.			
MP

A lakosság számának változása
Bejelentkezés: Kijelentkezés:
		
Rajová Emily
		
Hamar Gabriella 		
Születés:
		
Farkas Marcel Attila: 		
Elhalálozás:
		
Bohák Szilvia 			
		
Bernáth Irén 			
Házasságkötés: -

2017.12.18
2017.12.15
2017.11.8
2017.7.3 *
2017.10.25

* /Bohák Szilvia halálának híre előző számunkból
sajnálatos módon kimaradt. A gyászoló család elnézését
kérjük. – a szerk./

Humorsarok
A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:
- Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
- De hát fiam, ez nem savanyúkáposzta, hanem
mákostészta.
- Annak elég savanyú.
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Hogyan ünnepeltünk?

M Legrand:
Az idősek tisztelete!

		2017. december 13-án, Luca
napján megtartotta a Helyi Rokkantszövetség az őszi tagsági
gyűlését. Nagyon szép idő volt,
úgyhogy az időjárás is kedvezett az idősebbeknek. Nagyon
szép számban jelentek meg.
Gyűlésünket a helyi kultúrházban tartottuk meg, ahol már
karácsonyi hangulat volt.
		A gyűlést Milus Daniela
nyitotta meg, üdvözölte a megjelent tagokat, külön köszöntötte
a helyi polgámestert és a helyi iskola igazgatóját. A jelenlévők
egy perces néma csenddel emlékeztek meg az egyik elhunyt
tagunkról - Bényi Lajosról. Utána
következett a rokkantszövetség
elnökének beszéde. Ezután a
helyi iskola tanulói léptek fel a
műsorukkal. Nagyon szívesen
fogadjuk őket a gyűléseinken,
és ők is jól érzik magukat az
idősebbekkel. Ezen a gyűlésen
sem feledkeztünk meg a jubi-

Amíg fiatal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,
S elszállnak a darvak.

K

É

lánsainkról: Kara Kornéliáról,
Berényi Margitról, Blaskovics
Kláráról, Földi Rózsáról, Molnár Arankáról és Bényi Magdolnáról. Az elnökünk Dufek Sándor
köszöntötte őket, jó egészséget
kívánt és hosszú boldog életet.
Minden jubiláns kapott egy szál
virágot. Nem feledkeztünk meg
a tagok és a fellépő iskolásaink
megvendégeléséről sem.
		Mivel a karácsonyi ünnepek
igen közel voltak, mi is igyekeztünk egy kis fényt csempészni
a hétköznapokba, úgy mind az
előző években, most is kedveskedtünk a
tagjainknak,
és minden tag kapott egy
ajándékcsomagot. Nagyon jól
éreztük magunkat, ünnepeltünk
a jubilánsokkal, beszélgettünk.
Már előre örülünk a legközelebbi találkozásnak. Ünnepi gyűlésünk késő délután fejeződött be.			
Bényi Magdolna

Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.
Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.
Szüleid, akik az
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák.
Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!

T Y I
H Í R M O N D Ó
Kiadja: Kéty község önkormányzata
Felelős szerkesztő: Molnár Péter
Nyomtatás és tördelés: FOCUS Computer ŽELIEZOVCE, SNP 13/83
VIII. évfolyam, 1. szám, 2018.1.3.

