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Aranyosi Ervin: 
Elmúlik az Óév

Az Óév már menni készül,
pár élménnyel kiegészül,

aztán veszi a kalapját,
s áttáncolja végső napját.

Tavaly Őt is nagyon vártuk,
szívünk-lelkünket kitártuk,

reménykedtünk, hittünk benne,
bárcsak csodás évünk lenne…

Az év elmúlt, hagyjuk hátra,
öregebb már, aki várta,

de a remény éljen bennünk,
előre kell lépnünk, mennünk!
Engedjük el, hát hadd menjen,

itt a vége, vígan teljen!
Adja át a helyét másnak,

végre jobbat, szebbet lássak!

Jöjjön új év, teljen szebben,
szeretettel a szívekben!

Hozzon sikert, gazdagságot,
formálja át a világot.

Hozzon kedvet, egészséget,
jó szívekbe melegséget,

teljesítsen minden álmot!
Boldog Új Évet Kívánok!

Kétyi Hírmondó
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A Csemadok 2019-es évének  
legszebb pillanatai
Molnár Tímea
Az ünnepek közeledtével, egy 
röpke pillanat erejéig, szembesül-
nöm kellett azzal a ténnyel, hogy 
év vége közeledik. Ez azt jelenti, 
hogy ismét eltelt, elszállt egy év. 
A Csemadok Érsekkétyi Alap-
szervezete életének 68. évében egy 
újabb állomásához ért, ahol egy 
szusszanásnyi időre megállunk és 
összefoglaljuk az elmúlt hónapok 
eseményeit. 

Múlt év végén éreztük szükségét, 
hogy a közösségi portálon szerveze-
tünk munkássága megjelenjen, ezért 
2019. január 9-vel az internetre, egy 
nyilvános csoportba, felkerültek az 
első képek a helyi szervezet min-
dennapjairól. A munkánkat január 
27-vel meg is kezdtük. A helyi kul-
túrházban megtartottuk az évzá-
ró gyűlést, melyen felléptek a kétyi 
Egyházi Alapiskola és Óvoda tanu-
lói, és a Pacsirta éneklőcsoport. Ja-
nuár 30-án hagyományőrző délutánt 
szerveztünk a Tájházban. Farsangi 
fánkot sütöttünk az iskola felső tago-
zatos tanulóival. Hogy a helytörténe-
ti ismereteinket is fejlesszük, február 
15-re meghívtuk Juhász Gábort, aki 

történelmi előadást tartott Érsek-
kéty aranykora címmel. Az előa-
dásról DVD is készült. A nagy ér-
deklődésre való tekintettel március 
14-én az óvoda épületében le is ve-
títettük. Március 15-én megünne-
peltük és felelevenítettük a március 
15-ei eseményeket. A műsoron fel-
lépett Bohák Anikó, Bohák Emese, 
az Egyházi Alapiskola és Óvoda 
tanulói, és nem utolsó sorban a 
Pacsirta Éneklőcsoport. Beszédet 
Mgr. Farkas Attila polgármester úr 
mondott. 
Április 12-én a Közösen Kétyért 
polgári társulás fiataljai az önkor-
mányzattal és az Egyházi Alapisko-
la és Óvoda szervezőivel közösen 
a Tájházban húsvétvárót tartottak. 
Április 25-én nagy megtisztelte-
tésben volt részünk. A Csemadok 
Lévai Területi Választmánya kihe-
lyezett ülését a helyi kultúrházban 
kezdhette meg, majd a Tájházban 
folytatta. Április 27-én a Pacsirta 
éneklőcsoport Diósdon folytatta 
szolgálatát. Tavaszköszöntő kere-
tein belül léptek fel. Április 28-án 
vendégeket fogadtunk Budapest-
ről. A Tájházban a magyar Cso-
daszarvas Egyesület tagjai jártak. 

Büszkén mondhatjuk, hogy június 8-án a 
Bíborpiros szép rózsa verseny járási fordu-
lója községünkben került megrendezésre. A 
népdalkedvelő és a népzenét szerető lakoso-
kat nagy tisztelettel és szeretettel vártuk a kul-
túrházba. Ekkor ért minket egy újabb öröm. 
Ezen a rendezvényen mutathattuk be az új 
gyermekünket, a Csemadok berkein belül 
megalakult Mirtuszt. Mind a két csoportunk 
tovább jutott a következő fordulóba. Június 
12–16 között Zselízen megrendezték az 53. 
Országos Népművészeti Fesztivált, ahol a Pa-
csirtáink képviselték községünket. Július 7-vel 
a Tájházban felújítási munkálatok kezdődtek. 
A ház új színt kapott. Ezzel egy-időben jú-
lius 13-án a vezetőségi tagok és a Pacsirták 
csapatot alkottak, beneveztek és részt vettek 
a Közösen Kétyért polgári társulás által ren-
dezett VI. Gulyásfőző versenyen, ahol meg-
kapták a kiérdemelt III. helyet. Július 20-val 
a Tájházban a kamra felújításába kezdtünk, 
amit az augusztus 21-ei nagytakarítással be 
is fejeztünk. Augusztus 24-én a Falunapon 
koszorúztunk, a Tájházban vendégeket fo-
gadtunk és a kultúrházban felléptünk. Igye-
keztünk helytállni minden téren. Augusztus 
31-én a Csodaszarvas Egyesület jóvoltából 
könyvadományt vehettünk át az iskola részé-
re. A szeptembert is egy fellépéssel kezdték 
a Pacsirták. A százdi falunapok fellépői vol-
tak. Szeptember 14-én a Tájház harmadszor 
is kitárta csikorgó kapuit az érdeklődők felé. 
Az Önkormányzattal, és a Kiskertészekkel 
karöltve megtartottuk a Nyisd ki Rózsám… 
elnevezésű hagyományőrző napot, a szüreti 
felvonulást és a szőlőhegyi pikniket. Szeptem-
ber 21-én szövőszéket adományoztak a Táj-
háznak. Terveink szerint 2020-ban lesz meg-
tekinthető. Október 5-én a Pacsirták Kétyen, 
Magyarországon álltak a színpadra. Október 
12-én Pereden mérettették meg magukat a 
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Pacsirták és a Mirtusz, ahol kijutottak a Bíborpiros szép ró-
zsa országos fordulójára. Szervezetünk életében november 
23-a örömmel, boldogsággal teli nap volt. A Pacsirta éneklő-
csoport Dunaszerdahelyen a Bíborpiros szép rózsa (örökség) 
népzenei vetélkedő országos döntőjén aranysávos minősítést 
kapott. A Mirtusz szintén aranysávos minősítésben részesült, 
és 2020-ban részt fog venni a Vass Lajos Népzenei Versenyen. 
Itt ragadom meg a pillanatot, amikor is gratulálok a fellépők-
nek és nagyon sok sikert kívánok a továbbjutóknak. Ezen a 
napon, nemcsak „aranyat” kaptunk, hanem kitüntetéseket is 
vehettünk át. Léván megtartották az „Értékeink – 70 év a kul-

A Rokkantszervezet 
2019-es éve
Dufek Sándor
Szervezetünk a 2019-es évben lehetőséget kapott arra, hogy 
a volt községi hivatal épületében megalakítsa klubját, vagyis 
hetente két alkalommal látogathatnak egy helységet az ér-
deklődők, ahol elbeszélgethetnek, köthetnek és horgolhat-
nak. Továbbá megtartottuk a tavaszi évzáró gyűlésünket, 
melyen kiértékeltük a 2018-as évet, megvendégeltük a ta-
gokat és egy szál szegfűvel kedveskedtünk a jubilánsaink-
nak. Az évzáró gyűlésünkön színvonalas műsort adtak a 
részvevőknek az Egyházi Alapiskola tanulói. Június és au-
gusztus utolsó szombatján kirándulást szerveztünk a győri 
termálfürdőbe. Ezt követően december elején tartottunk 
egy tagsági gyűlést, ahol ismét megvendégeltük tagjainkat, 
megünnepeltük jubilánsainkat, és az alapiskolások ismét 
színvonalas műsorral kedveskedtek. Emellett a szervezet is 
kis csomagot ajándékozott tagjainak a karácsonyi ünnepek 
alkalmából. Ezúton köszönöm a község Önkormányzatának  
támogatását, és az Egyházi Alapiskola színvonalas műsorát.

túra szolgálatában” elnevezésű rendezvényt. Ezen a na-
pon a Csemadok Országos Elnöksége a szövetség meg-
alakulásának 70. évfordulója alkalmából emléklapot 
adományozott a Csemadokban végzett érdemdús mun-
kájának elismeréséül Hajdú Árpádnak, aki sajnos épp 
versenyen volt, személyesen nem tudta átvenni, ezért 
januárban kerül sor az átadásra. Peszeki István szintén 
köszönetet kapott. Ő is januárban veheti át kitünteté-
sét. December 1-jén a Diósdi Fidelio Kamarakórus jó-
tékonysági koncertet adott a református templomban. 
Az adományokat a kétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda 
javára gyűjtötték.
Talán most jött el az a pillanat, amikor rá kell döbben-
nünk, hogy az év folyamán mennyi mindent tettünk. 
Ha kellett szerveztünk, ha kellett felléptünk, ha kellett 
takarítottunk. Minden folyamatban igyekeztünk maxi-
málisan részt venni. Év végére elfáradtunk. Az ünnepek, 
a pihenés ideje volt, a regenerálódás időszaka. Szükség 
van ezekre az alkalmakra, hogy januárban újult, ötle-
tekben gazdag, friss erővel kezdjük az új évet. Minden-
kinek köszönöm azt a sok segítséget, támogatást, önzet-
len munkát, amit egész évben végeztek.
Sikerekben gazdag új évet kíván a Csemadok Érsekkétyi 
Alapszervezete nevében Molnár Tímea, elnök!

Az izraeli Fridmann család látogatása Kétyen.
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Mit csináltunk szeptembertől?
Oszlík Kinga
A 2019/2020-as tanév kezdete moz-
galmasnak bizonyult a kétyi Egy-
házi Alapiskola és Óvoda tanárai, 
illetve diákjai számára. Amikor 
neki kezdtem megírni a beszámo-
lót – ami az iskola szeptemberi, 
októberi, novemberi és decemberi 
hónapjairól szól – akkor még én 
sem gondoltam, hogy az iskola élete 
ilyen színes és gazdag röpke négy 
hónap alatt. Ezért a munkáért min-
denképpen dicséret illeti az Egy-
házi Alapiskola és Óvoda tanárait, 
valamint diákjait is a lelkesedésért.

készültek az odalátogatóknak. 
A tanulást megszakítva az isko-
la diákjai ellátogattak a Danubi-
us moziba, Párkányba, ahol egy 
izgalmas mesefilm részeseivé 
válhattak. A szeptemberi hónap 
a hagyományok napjával zárult, 
ami Nyitra megye támogatásá-
val jöhetett létre. Idén először 
a gyermekek sajtot, szappant, 
kenyeret és vakarcsot készíthet-
tek. Sajtokat különféle ízesítés-
ben állíthattak elő, ami igazán 
ízletesnek bizonyult. Akárcsak 
a kenyér és a vakarcs, aminek 
elkészítésében az iskola volt igazgató-

nője Bohák Valéria se-
gédkezett a diákoknak. 
Amíg kelt a tészta, ad-
dig a kultúrházban 
Écsi    Gyöngyi önálló 

előadáson is részt 
vehettek. Vendég-
ként Farkas Zsolt, 
katolikus lelkész 
előadását hallgat-
hatták meg Isten-
képek címmel. Mi-
kus Denisa, ahogy 
tavaly is, az elsőse-
gélynyújtás alapjait 
mutatta be a tanu-
lóknak. Az iskola 
tanárai is készültek 
egy-egy előadás-
sal. Dánó Henri-

etta az iskolai bántalmazásokra hívta 
fel a figyelmet, Celleng Sarolta pedig 
tájékozódás a természetben címmel 
ismertette meg a gyermekekkel a tu-
ristajelzéseket. Az iskola szelleméhez 
híven részt vett a Barsi Református 
Egyházmegyei Szavalóversenyén is. 
Szabó Eszter, Varga Vivien, Tóth Esz-
ter és Szalma Dávid képviselték az 
intézményt. A soron következő di-
cséretes eredményeket a Bíborpiros 
szép rózsa versenye hozta meg. Pá-
kozdi Dorina a népzenei vetélkedő 
országos döntőjén kiemelt aranysávos 
minősítést kapott, ezzel továbbjutott 
a Vass Lajos Népzenei Versenyre. 
Október végén a Sólyom Gyermekei 

Szeptember
A szeptember természetesen tanév-
nyitóval indult. Az iskola és az óvoda 
szeptember 2-án nyitotta meg újra 
kapuit a nyári felújítások után. Szoká-
sukhoz híven a diákok a református 
templomban kezdték az első napju-
kat, ahol Hajdú Árpád igazgató úr be-
széde után az újonnan érkezett diákok 
könyvjutalomban részesültek a helyi 
önkormányzat jóvoltából. Az isko-
lában és az óvodában is három gyer-
meket fogadhattak a tanárok. A szep-
temberi hónap a Nyisd ki Rózsám, 
nyisd ki, csikorgó kapudat elnevezésű 
hagyományőrző nappal és szőlőhegyi 
piknikkel folytatódott, ahol az iskola 
és óvoda diákjai színes programmal 

bábos meseelőadása 
frissítette fel a diá-
kokat. A szappanok 
pedig káprázatos szí-
nekben és formákban 
pompáztak, amiket 
a decemberi Mikulás 
műsorral egybekötött 
vásáron megvásárol-

hattak a jelenlévők, támogatva ezzel 
az iskolát.
Október
Az októberi időszak az Aradi vérta-
núk 170. évfordulójának megemlé-
kezésével indult az iskola falain belül. 
A felső tagozatosok 
Molnár Tímea ve-
zetésével emlékez-
tek meg egy rövid 
műsorral. Az iskola 
tanárai a hagyomá-
nyok napját követő-
en megrendezték az 
élet-és egészségvéde-
lem napját. A diákok 
a nap folyamán több 

polgári társulás megrendezte Csatán 
a Kincsőrző Fesztivált, ahol Pákozdi 
Dorina, Tóth Gellért és Varga Vivi-
en is aranysávos minősítést kapott a 
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bíráktól. A versenyek forgatagában a 
tanulók az 56-os forradalomra is meg-
emlékeztek egy rövid műsor keretein 
belül, valamint a reformáció alkalmá-
ból a konfirmandusok szolgálatára is 
sor került a helyi református templom-
ban. Az ősznek megfelelően az óvodá-
ban szülőkkel, nagyszülőkkel együtt 
őszi terményekből játékokat, díszeket 
készítettek az ovisok, ami valóban jó 
hangulatú délutánnak bizonyult.
November
Novemberben a Cseperedő program 
keretein belül az óvodásoknak lehető-
sége nyílt megtekinteni egy zenés előa-
dást Horsa István vezényletével, vala-

December
A decemberi hónap a Di-
ósdi Fidelió Kamarakórus 
ádventi jótékonysági kon-
certjével indult a református 
templomban. A ádventi idő-
szak a várakozás mellett is 
számos versenyt és fellépést 
tartogatott a diákok számá-
ra. Megméretették magukat 
a Ki a vagány a vidéken? 
elnevezésű tehetségkutató 
versenyen. Tóth Tilda kü-
löndíjban, Pákozdi Dorina pedig do-
bogós helyezésekben részesült. Ebben 

a hónapban 
sem maradtak 
előadás nél-
kül a diákok, 
hiszen az in-
tézmény a Rá-
kóczi Szövet-

mint kipróbálni azokat a hangszereket. 
A számtalan szavalóverseny közt lehe-
tőség nyílt arra is, hogy a diákok részt 
vegyenek a járási sakkversenyen. Ba-
lázs Lajos és Bohák Botond derekasan 
helyt álltak a vetélkedőn. A novemberi 
hónap egy soron következő program-
nak is helyet adott, ami ismét a Csepe-
redő program által valósulhatott meg. 
Az iskola tanulói részt vehettek a mél-
tán híres Kolompos zenekar előadásán. 
A tanulók, ahogy azt minden évben te-
szik, idén is megörvendeztették a falu 
időseit műsorukkal a kultúrházban. 
Emellett a novemberi időszak helyet 
adott még az iskola néptánccsoport-
jának, a Napraforgók, fellépésének is a 
farnadi Gyermek Néptánc Fesztiválon. 

Nyilas Misi Karácsonya elnevezésű 
adománygyűjtésbe is. Minden osz-
tály a korosztályának megfelelően 
egy vagy több ajándék dobozt is el-
készített, amit Antala Éva nagyölvedi 
lelkész eljutatott a gyűjtőpontokra. 
A karácsonyi hangulat folytatódott, 
hiszen a diákok nagy szorgalommal 
készülődtek a Mikulás műsorra, ahol 
az Önkormányzat jóvoltából kará-ség Karácsony 

az Óvodában 
e l n e v e z é s ű 
pályázat tá-
mogat ás áva l 
l e h e t ő s é g e t 
kapott arra, 
hogy falunk-
ban köszöntse 
a Szegedi Lát-
v ány s z í n há z 

társulatát, akik az Ott a jászolnál című 
tanmesével szórakoztatták az ovisokat 
és az iskolásokat. Ebből a pályázatból 
valósult meg az óvodá-
ban a mézeskalácssütés 
és a karácsonyfadíszek 
készítése, amelyben 
nemcsak az ovisok, ta-
nító nénik, hanem szü-
lők, nagyszülők is se-
gítettek.  A diákok egy 
szlovák nyelvű verse-
nyen, a Šaliansky Mať-
ko elnevezésű szavaló-
versenyen is sikeresen 
részt vettek. A gyerme-
kek az ünnepi időszak-
ban bekapcsolódtak a 

csonyi csomagot kaptak a gyerme-
kek. Idén is volt lehetőség arra, hogy 
támogassák az iskolát, hiszen a gyer-
mekek által készített szappanokat, 
karácsonyi díszeket és egyéb ajándék 
tárgyakat vásárolhattak a jelenlévők. 
December 24-én ill. 26-án pedig idén 
sem maradt el a gyermekek karácso-
nyi műsora a református és katolikus 
templomban.
 A kétyi Egyházi Alapiskolának és 
Óvodának az új évben is legalább 
ilyen eredményes időszakot kívá-
nunk!
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Farkas Attila

Szélerőmű-park
A legutóbbi képviselőtestületi ülésen 
téma volt egy szélerőmű-park kiépí-
tésének a tervezete a kétyi kataszter-
ben. Az ülésen részt vett egy osztrák 
cég képviselője, aki előadást is tartott 
a részletekről. A parkot a régi major 
környékére tervezik, és kb. 7 tornyot 
szeretnének felállítani. Jelenleg folyik 
az információ beszerzése, hogy a park 
kialakítása milyen hátrányokkal jár-
na a környékbeli lakosoknak, a me-
zőgazdaság és az élővilág szempont-
jából. Anyagi vonzata a községnek kb. 
25 000 € bevétel lenne, de nem szabad 
elhamarkodott döntést hozni ez ügy-
ben, ezért nem szavaztunk a prog-
rampontról. A legközelebbi gyűlésen, 
viszont már állást kell foglalnunk.
Új általánosan kö-
telező érvényű ren-
deletek elfogadása 
Az 1/2019 és a 2/2019-es számú álta-
lánosan kötelező érvényű rendeletek 
elfogadása Kéty község hulladékgaz-
dálkodásáról és a háztartási hulladék 
és az építési törmelék helyi illetékéről. 
Sajnálatos módon, de emelnünk kel-
lett a szemét illetéken, mivel a tör-
vény kimondja, hogy a község nem 
fizethet rá a szemét elszállítására, a 
lakosság által befizetett illetéknek 
fedezni kell a kiadásokat. Már a főel-
lenőr is figyelmeztetett ezért. A tava-
lyi évben ez nagy ráfizetést jelentett, 
pontosan: 7 454,16€. Mivel ez évtől 
ismét emelkednek az illetékek, ezért 
döntöttünk mi is az emelés mellett. 
Egy új módszert is elfogadtunk, mi-
szerint meghatározzuk, hogy hány 
szemétgyűjtő edény lehet a háztartá-

sokban. Ahol 1–3 személy lakik ott 1, 
ahol 4-nél többen élnek, ott 2 szemét-
gyűjtő edényre jogosultak. Ezt matri-
cákkal fogjuk ellenőrizni. Azok, akik 
rendezték 2019-ben a szemétilletéket, 
azoknak a január végi határozatokkal 
együtt 1 vagy 2 (személyektől függ) 
matricát küldünk majd egy boríték-
ban, ezt kérjük a szemétgyűjtő edé-
nyekre ráragasztani, mivel ha nem 
lesz rajta, akkor az elhordó cég nem 
fogja kiüríteni a szemétgyűjtő edény-
ket! Akinek esetleg több szemét gyű-
lik össze az adott hónapban, a községi 
hivatalban igényelhet zsákot darabját 
1€ értékben. Csak a község zsákja-
it fogják elhordani! Sajnos akadnak 
olyanok is, akik nem rendezik tarto-
zásukat a község felé, így ki tudjuk 
szűrni a nem fizetőket is. Ugyanis 
nem igazságos, hogy valaki nem fize-
ti be a szemétilletéket, de ugyanúgy 
elszállítják tőle a hulladékot. A másik 
előny pedig, hogy ezzel a módszerrel 
is igyekszünk rávezetni, rákényszerí-
teni a község lakosait, hogy rendsze-
resen szelektáljanak. Mivel sokan bio-
lógiai hulladékkal töltik meg a kuka 
edényeket, ezért támogatást kértünk 
a Környezetvédelmi Minisztériumtól 
250 darab 720 literes komposztálóra. 
Hogy sikeres lesz-e a pályázat idő-
vel kiderül. Addig viszont mindenki 
komposztálja a biológiai, kerti hul-
ladékot a saját kertjében és ne rakja 
a kuka edényekbe, mert nem fogják 
elszállítani.

Osztályozott hulladék: sajnos kényte-
lenek voltunk átlépni egy másik szol-
gáltatóhoz, akik összeszedik a község-
ben az osztályozott hulladékot, mivel 
az előző cég anyagi juttatást kért a 
szolgáltatásaiért (nem is keveset). A 
mostani cég, azonban ingyen és bér-

mentve fogja elszállítani. Igaz mi már 
hozzászoktunk, hogy minden hó ele-
jén összegyűjtik a zsákokat, de mivel 
alkalmazkodnunk kell az új céghez, 
így e hónapban csak január 30-án 
fogják elszállítani. A kellemetlensé-
gért ezúton is elnézésüket kérjük. 

A decemberi ülésen a testület elfo-
gadta a jövő évi költségvetést. Fő pri-
oritás a volt büfé épületének (benne a 
posta) felújítása lenne. A környezet-
védelemhez fordultunk ismét vissza 
nem térítendő támogatásért az épület 
külső szigetelésére. Reméljük sikere-
sek leszünk, mert akkor az idei évben 
sikerülne átadni a községi hivatalként 
szolgáló épületet, amely méltó helye 
lenne az önkormányzat házának. 

November közepén aláírtunk egy 
szerződést a Mezőgazdasági Kifizető 
Ügynökséggel (PPA) egy vissza nem 
térítendő támogatásról, amely egy 
modern multifunkciós pálya és egy 
játszótér kialakításáról, kiépítésé-
ről szólt. Minden bizonnyal a tavasz 
folyamán elkezdődik az építése és a 
nyár folyamán már mindenki kedvé-
re használhatja.  

A község könyvtára ismét várja az ol-
vasni vágyó lakosokat. Sikerült védett 
munkahelyet kialakítani, így a könyv-
táros fizetését a munkaügyi hivatalon 
keresztül kapja az új alkalmazott. 

Sikerekben, egészségben, 
békességben, boldogságban 
gazdag új évet kívánok!

Önkormányzati 
beszámoló
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Oszlík Kinga
2019. október 29-én újra megnyitotta kapuit a helyi könyv-
tár. Ismét új helyen és új alkalmazottal. A megnyitó kerete-
in belül a jelenlévők megnézhettek egy dokumentumfilmet 
Eszterházy János életéről, Isten szolgája címmel. A könyvtár 
alkalmazotta és önkéntes segítői hónapokig rendszerezték 
a könyveket, amiket a következő kategóriákban kölcsönöz-
hetnek ki: ifjúsági irodalom, mesék, magyar szépiroda-
lom, romantikus regények, krimi, felnőtt szépirodalom és 

szlovák irodalom. A gyermekeket is szívesen látják a 
könyvtárban, hiszen az alkalmazottak létrehoztak egy 
részleget kifejezetten a gyermekek számára, játékokkal 
és kifestőkkel. A könyvtáros emellett az eddig hiányos 
rendszerezést is szeretne kellőképpen megoldani, ami 
annyit jelent, hogy a könyveket kódokkal ellátva egy 
számítógépes rendszerbe fogja vezetni, ami könnyebb 
tájékozódást biztosíthat a könyvek között. A könyvtá-
ros, Tankó Gábor hétfőn, kedden és csütörtökön 12:00-
tól 16:00-ig, szerdán és pénteken 13:00-tól 17:00-ig vár-
ja a könyvszeretőket!

Könyvtár megnyitó

Oszlík Kinga
A tavalyi év decemberének beköszöntével az ötödik alka-
lommal megrendezett dartsversenytől volt hangos a helyi 
sportház tornaterme. 64 férfi és 10 női versenyző méret-
tetett meg. Az amatőrök mellett félprofi játékosok is tisz-
teletüket tették. A 64 férfi versenyzőt 16 négyes csoportba 

osztották, amelyekből 3 versenyző jutott tovább a 
kieséses rendszerbe. A mezőny legeredményesebb 
kétyi versenyzője a 9. helyezést elérő Varga Tibor 
lett, a női kategóriában pedig Gorasz Veronika. 
A decemberi versenyt egy újabb sikerként tart-
ják számon a Darts Club tagjai, hiszen az eddigi 
színvonalhoz hasonlóan tudták megrendezni, 
aminek reményeik szerint az új év májusában és 
decemberében lesz folytatása. Visszatekintve, ta-
valyi év májusában rendezte meg a Dart Club a 
IV. Kétyi Amatőr Dartsversenyt. Szintén félprofi 
játékosokkal, az összlétszám pedig 78 versenyző 
volt, ebből hetven férfi nyolc táblánál, míg a nyolc 
női versenyző két táblánál versenyzett. A csoport-
mérkőzések után egyenes kieséses rendszerben 
folytatódott a küzdelem, amelyre nem csupán he-
lyiek, hanem a tágabb régióból, sőt Magyarország 
számos pontjáról is érkeztek versenyzők. A női 
kategóriában a hazai indulók közül Varga Tímea 
állhatott a dobogó második fokára. További ered-
ményes munkát kívánunk a szervezetnek!

A Darts Club 2019-es éve
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Ipolyszakállos – Kéty 4:1 (3:0) 
A legutóbbi szezon zárómeccse az idei szezon nyitó-
meccse is lett. Az eredmény is megismétlődött, sajnos. 
Részünkről kimaradtak a helyzetek, a hazaik pedig min-

den adódó lehetőségüket kihasználták. 

Kéty – Kiskoszmály 5:1 (2:1) 
A meccs elején a falunapi hangulat kicsit megzavarta a 
fiúkat, ugyanis fél óra elteltével a vendégek vezetést sze-
reztek, a játékunk pedig kifogásolható volt. A félidő vé-
gére azonban helyreállt a rend, két góllal megfordítottuk 
az állást. A második játékrészben már csak a gólkülönb-
ség volt a kérdés, végig mi irányítottunk és végül a má-
sodik hazai meccsünkön is 5 találatig jutottunk. Szőcs 

Roman mesterhármast szerzett a meccsen.
Farnad – Kéty 2:1 (0:0) 
A várakozásoknak megfelelően közel kétszáz néző volt 
kíváncsi az összecsapásra. Az első félidőben több hely-
zetünk akadt, azonban sajnos egyet sem sikerült gólra 
váltanunk. A második játékrész közepén egy szögletet 
követően Dudás Miro fejelt a hálóba, megszerezve ezzel 
a vezetést. Sajnos sokáig nem tudtuk tartani az előnyün-
ket, szinte a következő támadás után a hazaiak bünte-
tőhöz jutottak, amelyet a csak erre a mérkőzésre haza-
repülő Mácsadi Balázs értékesített. Pár percre rá egy 
megpattanó szabadrúgást követően már a farnadiaknál 
volt az előny. Az utolsó negyed órában próbálkoztunk az 
egyenlítéssel, azonban a döntetlent érő gól Morvai Ricsi 
lábában maradt, aki pár perccel a vége előtt 3 méterről 
az üres kapu fölé bombázott. Az egész meccsen a barát-
ság ellenére feszült légkör uralkodott, sok szabálytalan-
ság volt, ehhez azonban mindenképp hozzájárult a fiatal 
játékvezető határozatlansága. 

Vámosladány – Kéty 2:4 (1:2) 
Végre sikerült! Egészen az utolsó kinti meccsig kellett 
várni első idegenben szerzett pontjainkra. A meccs jól 
indult számunkra, már a tizedik percben megszerezte 
Bútora Bálint a vezetést egy szemfüles góllal. Nem sok-
kal később Szőcs Roman fejese is a hálóban landolt, így 
picit megnyugodhattunk. A hazaiaknak csupán szépí-
tésre futotta a félidőig. A második félidő elején Gálos 
Adrián óriási bravúrral védett egy lövést, ez volt az a 
pont, amikor össze kellett szednünk magunkat, hogy a 
hazaiak ne kapjanak lendületre. Így is tettek a fiúk, több 
helyzetünk adódott, azonban a megnyugtató gól Ölvec-
ky Patrik által érkezett, amikor is 18 méterről kilőtte a 
felső sarkot. Pár perccel a vége előtt a hazaiak még szépí-
tettek, azonban az izgalmas hajrá elmaradt, mivel a ki-
lencvenedik percben egy szögletet követően Bútora Bá-
lint okosan csúsztatott a hálóba, bebiztosítva ezzel első 

idegenbeli győzelmünket a szezonban.

Kéty – Csata 4:1 (2:0) 
A szezon utolsó mérkőzésén a második helyen álló Csa-
ta csapatát fogadtuk. Az előző meccshez hasonlóan itt is 
nagyon jól kezdtünk, először Bútora Bálint talált a há-
lóba, majd a hetedik percben Lauko Lóri távoli lövése 
landolt az alsó sarokban. Ezt követően nyugodtan játsz-
hattunk. A vendégek próbálkoztak, de nem találtak rést 
a nagyon jól működő védelmünkön. A második félidő 
elején már el is dőlt a mérkőzés sorsa, amikor Dávid 
Ádám fejelt a hálóba. A csataiak még szépítettek, azon-
ban negyed órával a vége előtt Saróka Bence varázsolta 
a labdát Lauko Lóri fejére, aki 5 méterről nem hibázta 
el a lövést. Teljesen megérdemelten tartottuk itthon a 3 
pontot, ezzel egyedüli csapatként az osztályban marad-
tunk veretlenek hazai pályán. Az utolsó 3 meccsünkön 

összesen 19 gólt szereztünk.

Pillanatok a 
2019/2020-as őszi 
szezon mérkőzéseiből
Bohák Bálint

A 2019/2020-as őszi szezon mérkőzései:

 
Ipolyszakállos – Kéty  4:1
Kéty – Peszektergenye 5:1
Ipolyfödémes – Kéty 3:2
Kéty – Kiskoszmály  5:1
Bese – Kéty    5:1
Bori – Kéty    2:1
Kéty – Palást   2:0
Nagysalló – Kéty   4:0
Kéty – Nagykoszmály 6:1
Farnad – Kéty  2:1
Kéty – Ipolyvisk  1:1
Garamlök – Kéty   3:2
Kéty – Sáró   11:2 
Vámosladány – Kéty 2:4
Kéty – Csata   4:1
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Hírmondó I. Rajz pályázatának győztesei

Dióš Krisztián (3.o.) – Az iskola 

Pákozdi Dorina (5.o.) – Üdvözlő szalma bábok

Štefankó Natália (1.o.) – A református 
templom

Czafík Bettina (6.o.) – Az iskolánk

Téma: Itt van kedves szülőföldünk

A 2019/2020-as tavaszi szezon mérkőzései:

2020.03.08, 14:30 Kéty – Ipolyszakállos     2020.04.26, 16:00 Kéty – Nagysalló
2020.03.15, 14:30 Peszektergenye – Kéty     2020.05.03, 16:30 Nagykoszmály – Kéty
2020.03.22, 15:00 Kéty – Ipolyfödémes     2020.05.10, 16:30 Kéty – Farnad
2020.03.29, 15:00 Kiskoszmály – Kéty      2020.05.17, 17:00 Ipolyvisk – Kéty
2020.04.05, 15:30 Kéty – Bese       2020.05.24, 17:00 Kéty – Garamlök 
2020.04.12, 15:30 Kéty – Bori       2020.05.31, 17:00 Sáró – Kéty 
2020.04.19, 16:00 Palást – Kéty       2020.06.07, 17:00 Kéty – Vámosladány 
          2020.06.14, 17:00 Csata – Kéty   
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Felelős szerkesztő, tördelő: Oszlík Kinga
Címlap tervezője: Víg Viktor, grafikus
Kiadja: Kéty Község Önkormányzata

A gyermekek gondo-
latai a karácsonyról

„Nekem a karácsony azt jelen-
ti, hogy a családommal együtt 
lehetek. Az unokatestvéreim 
eljönnek hozzánk, játszok ve-
lük. Nagyon szeretem a mé-
zeskalácsot, a szép fényeket 
a házakon, és a karácsonyfát 
imádom díszíteni, mehetek 
szánkózni a barátaimmal, és 
az iskolában is sokat szoktunk 
hógolyózni. Este elmegyünk 
a templomba, és amikor már 
haza értünk és meglátom az 
ajándékokat, akkor mindig 
megcsillan a szemem.”

„Számomra a tökéletes ka-
rácsony mindig megvan. 
Ilyenkor együtt a család és 
mindenkinek jó hangulata 
van. Nekem a legfontosabb és 
a legboldogabb része az ün-
nepnek az maga az egész nap. 
Egyszerűen mindent szeretek 
a karácsonyban.”

„Azt szeretem, hogy együtt 
van a család. És azt is, hogy 
nem csak kapok, hanem adok 
is valamit. Azt, hogy mind-
annyian együtt vagyunk, 
hogy énekelünk, és mindenki 
részt vesz a készülődésben.”

„Nekem az a igazi karácsony, 
amikor mindenki együtt van 
és szeretjük egymást. Ha nem 
kapnék karácsonykor ajándé-
kot, akkor sem lenne baj, mert 
nem az a lényeg, hogy mit ka-
pok, hanem hogy együtt van 
a család, és boldog mindenki.”

Eseménynaptár
Diákbál – február 8

Maszkabál – február 9
Csemadok bál – február 15

Borverseny – március 7
Huszárok érkezése – április 24

Falunap – augusztus 22

Meghívó!
A Kiskertészek helyi szerve-
zete, felhívja a bortermelők 
és borbarátok figyelmét arra, 
hogy március 7-én borver-
senyt szervez a helyi kultúr-
házban, ami 14:00-tól kezdő-
dik. A szervezet vezetősége 
kéri a versenyzőket, hogy a 
leadandó mintákat aznap 
12:30-tól 13:30-ig adja le a he-
lyi kultúrházban (1 üveg bor), 
amit egy 5 tagú zsűri értékel 
majd ki. A nevezés díjtalan!

Osztályozott hulladék elszállításának  
időpontja:

2020. január 30 – csütörtök
2020. február 19 – szerda
2020. március 30 – hétfő

Kommunális hulladék elszállításának 
időpontja:

2020. január 20 – hétfő
2020. február 3 – hétfő 

2020. február 17 – hétfő
2020. március 2 – hétfő

2020. március 16 – hétfő
2020. március 30 – hétfő

Bejelentkezés
Baláž Ján, Baláž Mário

Kijelentkezés
Jánošová Dominika

Születés és elhalálozás nem volt

Kedves kultúrtárs!
A Csemadok Érsekkétyi 
Alapszervezete szeretettel 
meghívja Önt, a Csemadok 
évzáró taggyűlésére, amely 
2020. január 26-án, 14:00 óra-
kor lesz megtartva a kultúr-
ház helyiségében. 

Meghívó!
A Csemadok Érsekkétyi Alap-
szervezete szeretettel meghív 
minden kedves bálozni vá-
gyót a hagyományos farsangi 
bálra, amelyet 2020. február 
15-én, szombaton 19:00 órai 
kezdettel rendeznek meg a 
kétyi kultúrházban. 
Zene: Exkluzív zenekar. 
Belépődíj: 12€/ személy, 
amely tartmaz vacsorát, ape-
ritifet, ásványvizet és kávét. 
Jegyelővétel: Varga Anettnál 
(0905 551 012) és Baka Zsu-
zsannánál (0917 695 310). 

Felhívás!
Kutyákat január 31-ig legye-
nek szívesek bejelenteni a hi-
vatalba!


