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Hírmondó I. Rajz pályázata
A
Kétyi
Hírmondó
szerkesztősége
az
önkormányzattal karöltve meghirdeti az Hírmondó I.
Rajz pályázatát.
A pályázatot a Kétyi Egyházi Alapiskola alsó- és felső
tagozatos diákjainak hirdetjük meg. A rajz–technika
szabadon választott.
A rajzpályázat témája: „Itt van kedves szülőföldünk”.
A községünk valamely épületét, emlékművét vagy
egyszerűen csak a községben lévő kedvenc helyed kell
lerajzolni. Természetesen a legügyesebb értékes
jutalomban részesül az alsó-és felső tagozatosok
között is.
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Mi került a kondérba?
Idén már hatodik alkalommal rendezhettük meg a már azt hiszem hagyományos gulyás
főzőversenyt, ahol vad hús került terítékre.
Ebben az évben a szervezés lehetőségét átvette a még újonnan alakuló Közösen Kétyért
Polgári Társulás, ami a helyi Darts Szervezet és a régi Via Nova szervezetéből vonódott
össze. A társulás természetesen szeretne jövőre is sort keríteni a rendezvény megszervezésére,
tanulva az idei hibákból és jövőre ennél is színvonalasabb főzőversenyt szervezni. Az idei
versenyen összesen 14 csapat vett részt, akiket egy háromtagú zsűri értékelt. Közhelyek
nélkül is bizton állíthatom, hogy a zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen idén nem kizárólag
a gulyáson volt a fókusz, hanem a köreteken is. Izgalmasabbnál izgalmasabb köretfajtákat
kóstolhatott meg a zsűri, mint például juhtúróval töltött sós palacsinta vagy a fokhagymás
nokedli. A feltálalt ételek mellett a hangulat is abszolút pozitív volt, a szomorkás idő ellenére
is. Ezúton is köszönjük a csapatoknak és a támogatóknak a részvételt és a segítséget.
Oszlík Kinga

Labdarúgó kupa
Hosszú idő után ismét négycsapatos
labdarúgó kupára került sor Kétyen. Július
28-án 13:30-tól Garamkövesd, Bart és
Szőgyén csapatait láttuk vendégül. Az
újvári járás csapataival már régről nagyon
jó viszonyt ápolunk, így egy barátságos és
sportszerű tornára volt kilátás. A
mérkőzések kimenetele a papírformának
megfelelően alakult. Az első elődöntőben

csapatunk 5:1-re győzte le Garamkövesd
csapatát. A második elődöntőben Szőgyén
csapata 7:2-re diadalmaskodott Bart
csapata felett. A meccs közben egy húsz
perces kényszerszünetre is sor került,
ugyanis heves esőzés zavarta meg a
játékosokat és a kilátogatókat is egyaránt.
A frissítő eső után szerencsére kitisztult az
ég, így folytatódhattak a küzdelmek.
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Az elődöntőket
követően
tizenegyes
párbajra került sor a már nem aktív
labdarúgók és a szurkolók számára, a közel
30 bátor jelentkezőből meglepetésünkre a
hazai Németh Attila került ki győztesként.
Ezt követően a bronz meccsen Bart csapata
5:2 arányban győzte le Garamkövesd
csapatát. Ezt követte a döntő mérkőzés,
csapatunk és az 5. ligás szőgyéni csapat
között. Sajnos 2:0-ra alulmaradtunk a
tapasztaltabb ellenféllel szemben, így a

második helyen végeztünk. Összességében
azonban nincs okunk csüggedni, egy
nagyon jó hangulatú, barátságos esemény
részesei lehettek a kilátogató nézők.
Köszönjük
a
Nyitra
Megyei
Önkormányzatnak,
a
kétyi
Önkormányzatnak és az önkénteseknek a
támogatásokat, a szakácsoknak a finom
ételeket és mindenkinek, aki bármilyen
módon részt vett a torna sikeres
lebonyolításában.
Sportszervezet vezetősége

A kétyi referendum rögös útja
Döntés született a 2018. április 21-én
tartott volt polgármester leváltásáról
szóló referendum ügyében.
Hogy mi vezetett oda, hogy szavazást
tartsunk a volt polgármester leváltásáról?
Erről azt hiszem mindenkinek vannak
különböző
háttérinformációi
és
elképzelései. Épp ezért az előzmények
ismertetése helyett inkább a referendum
érvényességéről szóló döntésről számolnék
be, illetve arról, hogy egy év leforgása alatt
milyen utat járt be.

Tavaly
áprilisban
falunk
választópolgárainak 58 százaléka élt
a jogával, hogy a helyi tájházban letegye
a voksát Molnár Péter volt polgármester
mellett vagy ellen. A nép szavazás
a jelenlévők
százalékát
tekintve
mindenképpen érvényesnek minősült. Ez
az 58 százalék 289 érvényes szavazatból
állt, amiből 280 lakos Molnár Péter ellen
szavazott. Épp ezért két nappal később
teljes létszámban, tehát határozatképesen,
összeült a képviselő-testület és a nép
szavazás
alapján
Molnár
Pétert
visszahívták polgármesteri funkciójából.
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A reakció várható volt, érvénytelennek
tartotta a szavazást és május 28-án
panasszal fordul a Nyitrai Kerületi
Bírósághoz a volt polgármester.
Az üggyel foglalkozó ügyvéd, Nagy Dávid
szerint
a referendum
a törvénnyel
összhangban
valósult
meg.
Ezt
a véleményt támasztotta alá a Nyitrai

Kerületi Bíróság testülete is, miután
áttanulmányozták az ezzel kapcsolatban
beküldött
dokumentumokat
és
véleményezéseket. Az egész ügy egy évig
húzódott, a nyáron azonban a bírói testület
kimondta, hogy érvényes volt a Molnár
Pétert leváltó kétyi referendum és a volt
polgármester által benyújtott panaszt is
elutasították. Az ítélet jogerős.
Oszlík Kinga

Újra az iskolapadban
Véget ért a szünidő. Oktatási
intézményünk
szeptember
2-án
huszonegyedik alkalommal nyitotta meg
kapuit. Szeptembertől összesen 64 tanulót,
köztük hat új gyermeket köszönthettünk
köreinkben, három óvodás és három
iskolás gyermeket. Köszönjük a beíratott
gyermekek szüleinek az intézmény iránti
bizalmat.
Két
évtizeddel
ezelőtt
„Keressétek az Urat és éltek!” igei
vezetéssel indult az iskola, négy évvel
később az óvoda is. Ma ugyan ezzel az
igével hívogatjuk a gyermekeket. A
tanévet Istentisztelettel kezdtük, áldást
kérve a tanévre. Az igehirdetést nt. Fülöp Sándor végezte, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy
a közösség csak akkor tud előbbre jutni, ha egy hajóban, közösen, egy irányban evezünk.
Hajdú Árpád igazgató az országos tanévnyitón elhangzottakat ismertette: „A magyar iskolába
történő beíratás az első lépés ahhoz, hogy legalább részben megállítsuk közösségünk
fogyatkozását. A legkisebbek, a magyar óvodákban, majd később magyar iskolákban és
középiskolákban tapasztalják meg, hogy mi az emberi közösség, és ennek nyelve természetes
módon a magyar anyanyelv.” Ez után Farkas Attila polgármester az elsősöket köszöntötte.
Nt. Szalay András plébános úr a meghívásnak sajnos nem tudott eleget tenni, de reméljük,
hogy a jövőben tiszteletét teszi körünkben.
Tavaly az Önkormányzat együttműködésével sikerült hosszú távú, az intézmény
számára is előnyös épületbérleti szerződéseket kötni. Így az óvoda épületét kihelyezett
munkahellyé (elokované pracovisko) tudtuk minősíteni. Az önkormányzat segítsége nélkül ez
nem valósulhatott volna meg. Együttműködés nélkül nem lehetett volna megvalósítani nyáron
az iskola épületének ablakcseréjét sem. Az ablakcsere a Református Egyház támogatásával
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jöhetett létre. A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap adománygyűjtéséből, amit a
református iskolák diákjai gyűjtöttek össze, valamint a Bethlen Gábor Alapítvány
támogatásából. A szünidő alatt festésre, takarításra is jutott idő. Iskolakezdésre az épület
szebb, korszerűbb lett. Köszönet a takarításban, lomtalanításban segítőknek.
Legyünk hálásak ezekért az adományokért. A beruházásokat a református egyház
nem a saját maga dicsőítésére teszi, hanem szolgálatot tesz a falu egész közösségének.
Minden itt lakó magyar ajkú gyermeknek ebben az intézményben lenne a helye.
Beiratkozáskor döntsünk felelősséggel! A liberális gondolkodás – azt csinálok, amit akarok, a
büszkeség – csak azért se – a közösségek széteséséhez vezet. Kedves olvasó, rajtad is múlik,
hogy az a bizonyos hajó mely irányba indul és hol ér partot, hiszen Te is benne evezel!
Hajdú Árpád

24. születésnap
Az idén a falu szimbolikusan elfújhatott 24 gyertyát, hiszen az idei falunap keretén belül
ünnepelhettük a község 24. fennállásának évfordulóját.
A programok rendkívül színesnek ígérkeztek, hiszen a gyermekektől kezdve az idősekig
mindenki találhatott legalább egy olyan programot, ami a kedvére való lehetett. A szokásos
Szentmise és a Hősök terén való emlékezés és koszorúzás után megkezdődött a sportpályán a
focikupa, ami elsősorban a sportkedvelőket vonzotta, viszont aki kézműveskedni szeretett
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volna, vagy az arcára festetni annak arra is volt lehetősége, ahogy egy mókás ugrálásra is az
ugráló várban. Délután pedig játékos légi bemutatóra invitálták a gyermekeket, akik a
repülőből kiszórt édességeket gyűjthették össze a sportpályán.
De ezen kívül még jumping bemutatónak és bajnoki labdarúgó mérkőzésnek is helyet adott a
sportpálya. Ezt követően a lakosok megtekinthették a sokszínű kultúrműsort is, valamint a
lekvár főzőverseny nyerteseinek osztották ki a díjakat. Este pedig a Jóvilágvan zenekar
szórakoztatott, majd az utcabálon Mikle Peti táncoltatta meg a jelenlévőket.
Oszlík Kinga

Kíváncsiak voltunk a falunappal kapcsolatos véleményükre is. Épp ezért a falu közösségi
oldalán lehetőséget biztosítottunk arra, hogy leírják a véleményüket. Sajnálattal tapasztaltuk,
hogy kevesen éltek a lehetőséggel, ennek ellenére aki hangot adott véleményének azokat itt is
feltüntetjük:
Zalaba Márton – Kellemes falunap volt, ami leginkább a gyerekekről szólt és ez így is van
rendjén.
Štefankó Alexandra – Mi nagyon jól éreztük magunkat. Tetszettek a programok a gyerekek
élvezték hiszen egész nap a számukra készített kedvességek közül válogathattak. A gyerekek
mellett a felnőttek is jól érezhették magukat, tudtak beszélgetni, szórakozni a színvonalas és
mosolyt csaló kultúrműsortól egészen a hajnalig tartó mulatozásig.
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Tátrai Viktória – Remek hangulatban telt az idei kétyi falunap, ahol minden korosztály
kedvére szórakozhatott.Természtesen a főszerep mindig a fiatalabb korosztályé, ez most sem
volt másképp, de nem feledkeztek meg a sportkedvelőkről sem. Jó ötlet volt a focitorna
megrendezése a falunapon, a kultúrműsor is elég változatos, szórakoztató volt. Másik remek
ötletnek tartom, hogy az esti koncert műfajában eltért az azt követő utcabáltól, ami így még
több lakos, fiatal tetszését elnyerte.

Meg kell említenem, sőt
kötelességem leírni, hogy 1949.
március 5-én megalakult a felvidéki
magyarság legnagyobb taglétszámú
kulturális szervezete a Csemadok. 70
éve ég, lobog a tudás nyitott könyve
előtt
a Csemadok
fáklyája.
Megalakulásától
számítva
értékmentő kulturális munkát végez.
A szülőföldhöz és a magyar
kisebbséghez lojális civilszervezet,
ami a politikai nézetektől függetlenül összetartja az embereket, ahogy 2019. szeptember 14-én
minket is. Harmadszor álltunk a Tájház udvarán. Harmadszor öltöztettük be szívünket és
lelkünket nagyszüleink hagyatékába. Harmadszor mondtam ki, hogy Nyisd ki Rózsám, nyisd
ki csikorgó kapudat.
Végre eljött az a
pillanat,
amikor
az
alapszervezetünk
az
Önkormányzattal
közösen
szervezte
meg
a
hagyományőrző délutánt. A
tájház
színpadán
a
polgármester úrral, Farkas
Attilával, közösen nyitottuk
meg a rendezvényt. Bízok
abban, hogy a jövőben ez így
is marad, és továbbra is az
együttműködés lesz a fő
célunk. A műsorban felléptek az Egyházi Alapiskola és Óvoda tehetséges tanulói, a mindig
kellemes hangú Pacsirta Éneklőcsoport, a csillogó szemű Mirtusz és a bényi kurtaszoknyás
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menyecskék. A talpalávalóról a Kincskeresők gondoskodtak. A műsor egy része Nyitra
Megyei Önkormányzat támogatásával jöhetett létre.
A fergeteges hangulatú
felvonulás újra felelevenítette
Kéty utcáin a régmúlt idők
színes népviseletében éneklő,
táncoló emberek jókedvét. Az
állomásokon néptánctól és
énekszótól zengett a falu.
Kiérve a szőlőhegyre kezdetét
vette a Piknik. Nyitra Megyei
Önkormányzat támogatásának
köszönhetően a gyerekek
kipróbálhatták a népi játékok
előnyeit, vagy elsajátíthatták
az íjászat alapvető helyes technikáját. A felnyergelt lovak is türelmetlenül várták a ritmikus
mozgást igénylő kis lovasokat. A pihenni vágyó közönséget M. Nagy László humor inas
próbálta szóval tartani. Az éhes hasak kényeztetői a Kiskertészek voltak. A mulatni vágyók
Nagy Laci zenéjére rophatták a táncot. A tábortűz melege, korosztálytól függetlenül, magához
vonzotta a melegedni vágyókat, ahol hosszú és vidám, mosollyal teli, lelkes beszélgetésekre
került sor. Szórakozást mindenki találhatott a maga kedvére.
Örömmel
foglalom
össze, a visszhang alapján,
hogy a rendezvénysorozatunk
pozitívan zárult. Ahhoz, hogy
így alakult nagyon sok ember
társadalmi munkájára volt
szükség.
Rengetegen
hozzájárultak a sikerhez. A
névsor hosszú lenne. Az
Önkormányzat, a Kiskertészek
és
a
Csemadok
Kétyi
Alapszervezetének
nevében
köszönetet szeretnénk mondani
a helyi lakosoknak, a magánvállalkozóknak, a helyi szervezetek vezetőségének, tagjainak a
sok segítségért.
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.“
/Széchenyi Miklós/
Molnár Tímea
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Hirdető fal
Ringató foglalkozás indult Kétyen, ahová a kisgyermekes szülőket várják egy zenés mókára.
Helyszín: helyi óvoda. Időpont: minden szerdán 16:00-tól. Foglalkozásvezető: Alt Kapczy
Ildikó.
Felföldi Dalia Iskola – magyar nemzeti harcművészeti edzések indulnak szombatonként
a kétyi sportpályán 15:00-tól. Érdeklődni lehet: 0950 696 962.

Felhívás
November 4-től községünkben megnyitja kapuit az új könyvtár a régi
községháza épületében. A könyvtár nyitvatartása: hétfőtől–péntekig 12:00tól 16:00-ig. Minden olvasni vágyót szeretettel várunk!
Idősek napja, november 20 – minden 60 életévet betöltő hölgyet és urat
szeretettel várunk!
December 14 – Mikulásváró és Karácsonyi vásár a kultúrház udvarában!
Szilveszteri bál – A mulatni vágyókat szeretettel várjuk!

Eseménynaptár
November 16

Dartsverseny, Kéty – Kecskéd

December 7

Dartsverseny
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Osztályozott hulladék elszállításának
időpontja
2019. október 3 – csütörtök
2019. november 6 – szerda
2019. december 4 – szerda

Kommunális hulladék elszállításának
időpontja
2019. október 14 – hétfő
2019. október 28 – hétfő
2019. november 11 – hétfő
2019. november 25 – hétfő
2019. december 9 – hétfő
2019. december 23 – hétfő

A 2019/2020-as őszi szezon mérkőzései:
Ipolyszakállos – Kéty
Kéty – Peszektergenye
Ipolyfödémes – Kéty
Kéty – Kiskoszmály
Bese – Kéty
Bori – Kéty
Kéty – Palást
Nagysalló – Kéty

4:1
5:1
3:2
5:1
5:1
2:1
2:0
4:0

Kéty – Nagykoszmály
6:1
Farnad – Kéty
2:1
2019.10.13, 14:30 Kéty – Ipolyvisk
2019.10.20, 14:00 Garamlök – Kéty
2019.10.27, 14:00 Kéty – Sáró
2019.11.03, 13:30 Vámosladány – Kéty
2019.11.10, 13:30 Kéty – Csata

Lakossági adatok
Bejelentkezés: Tankó Gábor

Elhalálozás: Németh Klára

Kijelentkezés: Baláž Roland
Cviková Ivona

Születés: Bohák József

Felelős szerkesztő: Oszlík Kinga
Címlap tervezője: Víg Viktor, grafikus
Kiadja: Kéty község önkormányzata
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