KÉTY

1. A település területére vonatkozó információk:
Teljes terület
Ebből

szántó
gazdasági erdő
védett terület
ipari hasznosítású
terület
egyéb

1656 ha
1029 ha
256 ha
10 ha
361 ha

Polgármesteri Hivatal: 7174. Kéty, Petőfi u. 70.
Polgármester neve: Gödrei Zoltán
Tel.: 74/438-022
Email: onkkety@axelero.hu
Honlap: http://www.kety.helyinfo.hu
Művelődési Ház:
Cím: Kéty, Rákóczi u. 171.

2. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)

Katolikus templom

A templom eredetileg családi kápolnának épült
1743-ban. Az örökösök a Svájcban élő Szép
család

tagjai.

A

mostani

Önkormányzat

épülete volt a Szép család kúriája, mellette
helyezkedik el a kert és a hajdani családi
kápolna.

A templom bővítésére 1996-ban került sor,
melynek

során

mindent

fa

dekorációval

díszítettek. Mayer Mihály püspök vállalta fel a
templom

bővítését,

melyhez

anyagi

hozzájárulást, 6 millió forintot biztosítottak a
község lakosai. Az új részben megtekinthető a
Mindenszentek címet viselő, régi oltárkép.

Az évek folyamán a templomban több alkalommal is végeztek feltárást, melyek nyomán két
sírt találtak – látogathatóságuk biztosított az épület belső terében.
A templom előtti kertben álló székely kapu és a kereszt 2000-re, a jubileumra készült.

Református templom

A templom 1786-ban épült, régen evangélikus
templom volt. Az evangélikusok és a reformátusok itt
tartották felváltva istentiszteleteiket.
Az

épület

romos

állapota

miatt

a

templom

kihasználatlan, az időjárás függvényében havonta
egyszer megtartják az istentiszteletet.

A templom leromlott állapota ellenére még őriz értékeket a település számára: itt található a
település falemezre készített, vésett térképe, mely az 1945-ös év korabeli telkeinek
elhelyezkedését mutatja be családnevekkel ellátva.

Szintén

a

templomban

található

egy

ördöglakatos régi vas ládika, melyben régen
az imakönyveket tárolták.

3. Helyi termelők (elérhetőség, bemutatás):
Takács Tibor: méz, méhészeti termék (propolisz, virágpor, méz, viasz, méhcsalád)
Cím: 7174 Kéty, Petőfi u. 53.
Tel. szám: 30/468-3379
E-mail: takacszomba@freemail.hu
4. Non-profit szervezetek (kapcsolattartó, elérhetőség, mivel foglalkoznak):
Név

Képviselő
Bognár Tibor

Elérhetőség

1.

Kétyi Sport Club

2.

74/438-193

3.

Kétyi Székely Hagyományörzö
Szekeres Istvánné
Egyesület
Kétyi Nyugdijjasok Érdekszövetsége Hajdu Jozsefné

4.

Kétyi Tűzoltó Egyesület

74/438-113

Köteles Gyula

305433152

74/438-130

5. Rendezvények:
 Majális, mely falunappá vált. Halfőző versenyt, sport és családi programokat tartanak
ezen a napon kétyen.
 Nemzetközi Bukovinai Fesztivál: 5 éve rendszeresen megrendezik minden év augusztus
első hétvégéjén. Délelőtt a vendégek fogadása történik, délután felvonulás, este táncház.
A környező székely települések programját színesíti a külföldi csoportok részvétele.
Rendszeres program a hadikfalvi hagyományok felelevenítése.
 Szüreti felvonulás: az óvoda udvarából indul a körmenet, a résztvevők szinte a település
minden utcáját végigjárják népviseleti ruhában. A Posta udvarán táncházat tartanak. A
közeljövőben a település tervezi több tánccsoport meghívását is eme jeles eseményre.

