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Nyugdíjasklub nyílik falunkban is

A

hhoz, hogy a címben foglalt állítás
valósággá váljon, persze még sok
munkát kell elvégezni, de örömmel
jelenthetem, hogy jó úton haladunk.
Mint azt már az önkormányzati választás
előtt is jeleztem, Kétyen is létrehozzuk
nyugdíjasok számára azt a nappali
foglalkoztatót, közkeletű nevén nyugdíjasklubot, ahová az idősebbek napközben elmehetnek, hogy ott társaságban
tölthessék idejüket.
Nyilván már falunk lakosai közül
néhányan észrevették, hogy a községháza
épületében nagyszabású felújítási
munkálatok folynak. A községi hivatal
az eddigi három helyett két irodában
működik, a többi helyiségben alakítjuk
ki a nyugdíjasklubot. A munkálatok jól
haladnak, belülről az épület már majdnem kész. Folynak az engedélyeztetési
eljárások is, reményeim szerint augusztus elejére minden olyan állapotba kerül,
hogy az érdeklődők már ideiglenesen
használatba vehessék.
Azért csak ideiglenesen, mert az
intézmény hivatalosan csak januártól
kezdheti meg majd működését. Az addig
hátralévő időt arra fordítjuk, hogy az
emberek megismerkedjenek a nyugdí-

jasklub lehetőségeivel, „belakják“ az
épületet, megszokják, hogy ilyen is van...
Az lenne ideális, ha minél hamarabb
magukénak éreznék és úgy alakítanák,
ahogy az igényeiknek megfelel. Az
önkormányzat ebben maximálisan partner lesz, igyekszünk biztosítani a
feltételeket ahhoz, hogy aki odamegy, jól
is érezze magát.
Sokan kérdezhetik, ki mehet ebbe az
intézménybe és milyen feltételekkel? Év
végéig bárki, akit érdekel, aztán pedig
az, aki megfelel a törvény által támasztott feltételeknek. A rászorultságot a
kezelőorvos igazolja, annak alapján lehet
megkötni a szerződéseket, amelyek kellenek ahhoz, hogy az intézmény működhessen. Ugyanis ahhoz, hogy működtetni
tudjuk, pénz kell. Nem is kevés. Az
állam az idősek számára létesített intézményeket támogatja, annak viszont az a
feltétele, hogy bejelentett kliensekkel
rendelkezzenek. Ehhez kellenek a szerződések, amelyek arra szolgálnak, hogy
az állami intézmények felé dokumentálni tudjuk a létszámot. Nem kell semmi
komolyra gondolni, a nyilvántartáshoz
viszont ennek a feltételnek eleget kell
tennünk.

Az önkormányzat hírei
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Kétyi Hírmondó legutóbbi számának
megjelenése óta két rendkívüli és
egy rendes ülést tartott a képviselőtestület
április 10-én, április 30-án és június
18-án, valamint sor került két falugyűlésre is április 9-én ill. június 25-én.
A március 26-i gyűlés után két héttel
falugyűlés volt a helyi kultúrházban,
melynek témája az iskola és óvoda körül
kialakult problémák megbeszélése volt. A
nagy érdeklődéssel kísért eseményen többen elmondták véleményüket a kialakult
helyzetről, de megegyezés nem született,
mert az iskola fenntartója ill. a
polgármester között továbbra is komoly
nézetkülönbség maradt fenn az iskola
jövőbeni működésére vonatkozóan. Az
ellentétek kicsúcsosodását a polgármester

leváltására indított aláírásgyűjtés jelentette. Ebben az ügyben a képviselőtestület
három MKP-s képviselőjének javaslatára
április 10-én rendkívüli képviselőtestületi
ülésre került sor, amelyen a képviselők
megválasztották a petíciós íveket
ellenőrző
bizottság
tagjait.
A
képviselőtestület április 30-án tárgyalta
meg a bizottság jelentését, és annak alapján úgy döntött, hogy nem ír ki népszavazást a polgármester leváltására, mert
nem teljesültek a népszavazás kiírásának
törvényi feltételei. Ezen az ülésen Molnár
Péter polgármester tájékoztatta a
képviselőket arról, hogy a kultúrház felújítási munkálatai körül gyanús számlákra
bukkant, amelyek felvetik Mikus Irén
képviselőasszony,
akkor
még
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Tehát az elkövetkező hetekben szeretnénk felmérni az igényt, hogy hányan
lennének, akik szeretnének időnként
eljárni ebbe a nyugdíjasklubba, hasznosan
és szórakoztatóan eltöltve ott az idejüket.
A rokkantszövetség helyi szervezetével
együttműködve elmagyarázunk minden
szükséges tudnivalót azoknak, akiket ez a
dolog érdekelne. Ezúton is szeretnék megkérni mindenkit, aki a nyugdíjasklub látogatását tervezi, jelezze igényét, tegye fel
kérdéseit és igyekezni fogunk kimerítő
tájékoztatást adni.		
Molnár Péter

polgármester felelősségét. Felszólította a
képviselőasszonyt, hogy mondjon le
képviselői mandátumáról és térítse meg a
községnek okozott kárt, ellenkező esetben kénytelen lesz jogi útra terelni az
ügyet.
Június 18-án volt a képviselőtestület
rendes ülése, melyen sok fontos dologban
kellett a képviselőknek dönteniük.
Jóváhagyták
a
közvilágítás
modernizációjának tervét, amely az
összes fénycső cseréjét jelenti energiatakarékos LED fényforrásokra, melyet
koncessziós szerződés alapján a kivitelező saját forrásaiból meghitelez, a
község pedig 10 éven keresztül törleszt.
Folytatás a 2. oldalon
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Az önkormányzat hírei
Rábólintottak a valamikori büfé
épületének megvételére is, amelyet a polgármesterrel folytatott tárgyalásokat
követően a zálogba adott ingatlant kezelő
cég igen kedvező áron, nem egész hatezer
euróért kínált a községnek.
Döntöttek továbbá a költségvetés
módosításáról, szélessávú internetkapcsolat kiépítéséről, tippgép működésének
engedélyezéséről a helyi presszóban, a
község gazdasági és szociális fejlesztési
programja érvényességének meghosszabbításáról ill. új program elkészítéséről,
valamint megválasztották az egyházi
iskola és óvoda mellett működő iskolatanácsba a község két képviselőjét Molnár
Péter és Batár Zoltán személyében.
Elfogadták a község 2014-es évre
vonatkozó zárszámadását kifogásokkal,
melyek a kultúrház felújítása során történt
hibákra vonatkoztak és megbízták a
község főellenőrét, hogy utólagos
ellenőrzéssel derítse ki, történt-e
törvénysértés ebben az ügyben, és ha
igen, ki érte a felelős.
Megtárgyalták a járási ügyészségnek
az általános érvényű rendeletek

(folytatás az 1.oldalról)

kiadásával kapcsolatos figyelmeztetését
is. A polgármester tájékoztatta a
képviselőket a községben felállítandó
kamerarendszerrel kapcsolatos projekt
előkészítéséről is.
Az ülésen a képviselőtestület
jóváhagyta újabb falugyűlés összehívását
az iskola ügyében. A falugyűlésre június
25-én került sor. A részvétel már jócskán
elmaradt az első gyűléshez képest, de
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dén is, ahogy minden évben, augusztus utolsó előtti hétvégéjén tartjuk a falunapot. Ez lesz a huszadik,
tehát jubileumi falunap, ennek megfelelően igyekszünk
emlékezetessé tenni változatos programokkal. A pontos programot majd a község weboldalán, plakátokon
közzétesszük ill. a hangszóróban kihirdetjük, amint véglegessé válik. A falunap tervezett programja tartalmazza
az esemény ünnepélyes megnyitóját a világháborúkban
elesett hősök emlékművénél, ahol elhangzanak az ünnepi beszédek rövid kultúrprogrammal fűszerezve. A
délután az önfeledt szórakozás jegyében telik. Lesznek
gyermekprogramok, kézművesfoglalkozások, foci, közben gulyásfőzés. Koraeste ismét a kultúráé lesz a főszerep,
a kultúrházban néptánc, népzene, világzene és ének váltja majd egymást. Nem marad ki a programból a modern
tánc sem, este kilenckor pedig Keresztes Ildikó koncertjét
élvezhetjük a tűzoltószertár előtt felállított színpadon. A
falunapi programot hajnalig tartó retródiszkó zárja majd.
Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklődést a falunap
iránt, és minél többen kilátogatnak majd augusztus 22-én
a program helyszínére, mert a legjobb műsor sem ér sokat
közönség nélkül ...
Az önkormányzat szívesen veszi szponzorok és segítők
jelentkezését is, akik a maguk eszközeivel szeretnének
hozzájárulni a falunap sikeres megrendezéséhez.
-M.P.-

még így is majdnem ötven kétyi lakos
volt tanúja a bejelentésnek, miszerint az
iskola és óvoda ügye nyugvópontra
jutott, az új megbízott igazgató, Mgr.
Hajdú Árpád személye reményt nyújt
arra, hogy az intézmény és az
önkormányzat között hasznos együttműködés alakulhasson ki.
Molnár Péter

Recept: Habos-szilvás pite

Hozzávalók:
27 dkg liszt, 10 dkg vaj, 8 dkg cukor, 1 db tojás, 1/2 citrom
leve és héja, 1/2 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor,
1 evőkanál tejföl
A töltelékhez:
1,2 kg szilva, 10 dkg barna nádcukor, 1 csomag vaníliás cukor, fahéj ízlés szerint, 2 evőkanál búzadara
A tetejére:
5 db tojásfehérje, 3 evőkanál porcukor, 1 evőkanál citromlé
Elkészítés:
A lisztet tálba szitáljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalót,
összegyúrjuk, és legalább 1-2 órát a hűtőben pihentetjük. A
szilvát megmosva kimagozzuk.
A tésztát, miután eleget pihent, kinyújtjuk, és egy 20x30
cm-es sütőpapírral bélelt tepsibe terítjük, megszórjuk búzadarával. A magozott szilvát elosztjuk rajta, megszórjuk a
barna nádcukorral, a vaníliával és fahéjjal.
A tetejére a tojásfehérjét kemény habbá verjük a porcukorral
és a citromlével. Az egészet rásimítjuk a tészta tetejére.
Előmelegített sütőben, 190 fokon 25-30 percig sütjük, míg
a teteje aranyszínű nem lesz. Miután megsült, vizes késsel
szeleteljük.					 -B.M.-
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Kéty község és az Alsó-Garammenti régió új szociális és gazdasági
fejlesztési programja
Községünk az ősszel nekifog a falu új
szociális és gazdasági fejlesztési
programja kidolgozásához, mely alapvető
dokumentum lesz ahhoz, hogy a 2020-ig
tartó programozási időszakban pályázatok által támogatáshoz jussunk.
Fontos dokumentumról van szó, mely
községünk élete minden területén részletesen feltérképezi a jelenlegi helyzetet,
bemutatja a falu természeti adottságait és
egyéb forrásait, hulladék-gazdálkodást,
házak és lakások felmérését, lakossága
összetételét és jel-lemzőit, kulturális és
sportéletet,
szociális
helyzetet,
gazdaságát, a munkanélküliséget és
munkalehetőségeket.
Rámutat a problémákra, hiányosságokra,
a lakosság, a vállalkozók, a szervezetek
és különböző csoportok szükségleteire.
Leírja a lehetőségeket és a tervezett beruházásokat, melyek a falu fejlődését hivatottak segíteni. Megnevezi a forrásokat is,
melyekből a szociális és gazdasági
fejlesztési programban tervezett projektek finanszírozhatóak.
Mivel több évre szóló terv készül, melynek fő célja a lakosság életminőségének
javítása, nem készülhet az a helyiek
bevonása nélkül: a szociális és gazdasági

fejlesztési program kidolgozásának fontos pontja a lakosok körében végzett
közvélemény-kutatás.
A Kétyi Hírmondóban megtalálható
kérdőívek két célt is szolgálnak
egyszerre: egyrészt községünk új fejlesztési programjához merítjük belőle az
információkat, másrészt a most készülő
Alsó-Garam menti LEADER-féle fejlesztési program kidolgozásához nyújtanak
segítséget, felmérve a lakosság
véleményét.
Hasonló közvélemény-kutatás jelenleg
további 37 környékbeli községben zajlik,
a kérdések mindenhol ugyanazok.
A válaszok feldolgozására nyáron kerül
sor, az eredményeket összegezzük,
témakörök szerint rendezzük, és fontossági sorrendbe állítjuk. A végeredményt majd a régiós iroda teszi közzé –
összegezve és falvakra szétbontva is.
A kérdőíveket név megadása nélkül kell
kitölteni. A benne feltüntetett adatok
kizárólag községünk szociális és gazdasági fejlesztési programja, valamint az
Alsó-Garam mente új fejlesztési stratégiája kidolgozásához lesznek felhasználva.
Ahogy bizonyára tudják, Kéty az AlsóGaram menti fejlesztési partnerség tag-

jaként az elmúlt években több sikeres
pályázatot nyújtott be a mezőgazdasági
minisztériumba: ezekből a támogatásokból újultak meg a közterületek, épült a
játszótér, a buszmegálló, lett felújítva a
kultúrház.
Kisebb invesztíciókra az egyes minisztériumoktól, alapítványoktól is elnyerhető támogatás. Ezekhez nem csak a
község, de a helyi szervezetek, egyházak,
ill. egyéni
vállalkozók
is
pályázhattak / pályázhatnak
Az elkövetkező években újabb
támogatási lehetőségek várnak a kisebb
– 1 000 lakos alatti – falvakra és újra
indul a LEADER program is, melyből
Kéty is remélhetőleg meríteni fog.
Ugyanúgy bővülnek a lehetőségek a
kisvállalkozások fejlesztésére, ill. a
fiatalok
gazdálkodásának,
vállalkozásának beindítására.
Mindezen célok eléréséhez fontos, hogy
legyen a falunak egy olyan programja,
amely tartalmazza az összes tevékenységet, ötletet, melyek megvalósulása
az elkövetkező években elősegítheti
községünk fejlődését..
Ehhez kérjük a segítségüket, ötleteiket.
Szabó Margaréta

A sportszervezet 2015. évi tavaszi szezonjának értékelése
Az év elején az évzáró gyűlés után új
vezetőség alakult, mely 7 tagból áll, ifj.
Batár Zoltán elnökkel az élen.
Futballcsapatunk az őszi szezon után a
10. helyen állt 22 ponttal. A tavaszi szezont új edzővel kezdtük. Az eredmények
a következőek:
Mýtne Ludany – Keť 2:1
Keť – Šárovce 3:0
Pukanec – Keť 3:2
Keť – Veľké Túrovce 4:3
Bory – Keť 5:2
Keť – Hronské Kosihy 6:2
Dolný Pial – Keť 2:0
Čaka – Keť 3:2
Keť – Rybník 3:0
Tlmače – Keť 2:1
Keť – Hronovce 5:3
Vyškovce- Keť 4:2
Keť – Horné Semerovce 12:0

Veľké Kozmálovce – Keť 1:3
Keť – Bátovce 6:0
Heti egy edzéssel készültünk a bajnoki
mérkőzésekre. A hazai meccseken jól
szerepeltünk, csak kintről hiányoztak a
pontok. Így a szezont a 10. helyen zártuk.
46 ponttal még mindig sok kritika éri
csapatunkat, melynek összetétele vegyes.
Itt gondolunk arra, hogy több faluból
vannak a játékosok, így az utaztatásuk
sokba kerül. A vasárnapi meccsekre is
autóbusszal járunk, s ez sem olcsó, de a
nézőkért megtesszük. A sportszervezet
működtetését a községi önkormányzat
biztosítja. További támogatásaink
magánszemélyektől, a Sportpresszó
működéséből származnak és ehhez jön a
tagsági díjakból befolyt összeg. Ez az
összeg biztosította a működéshez
szükséges összeget, melyben benne van a

villanyszámla, autóbuszok és bírók
fizetése, továbbá az edző és a játékosok
benzinpénze, labdák, stoplis cipők
beszerzése.
Azt, hogy ez az összeg kevés vagy sok,
azok tudják, akik ebben tevékenykednek.
Járási szintű 2. osztályra, ha a csapat
vidéki játékosokból áll többségben,
10.000 € szükséges egy évre.
Tervek a 2015/16-os szezonra:
Elsősorban jó focival szórakoztatni
közönségünket, másrészt a 6. helyig
végezni. Felsőbb osztályba jutás esetén
nagyobbak a követelmények (ifjúsági,
diákcsapat felállítása, működtetése),
amire már volt példa, de a támogatók
akkor is távolmaradtak. Bízzunk abban,
hogy a jövőben a vállalkozó szférából
többen fogják támogatni csapatunkat!
-B-
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Pillanatképek iskolánk életéből

A

z iskolánk életében egy nehéz időszakot átélve és hátunk mögött hagyva, büszkén mondhatjuk, hogy egy tartalmas, eredményes, élményekben gazdag tanévet zártunk. Visszapillantva a tavaszi időszakra, ami egy iskolás

életében főképp a tanulás és a versenyek időszaka, több oldalt írhatnánk tanulóink elért eredményeiről, de úgy gondoltuk, hogy ezúttal nem a versenyeken elért helyezésekről fogunk beszámolni, hanem azokat a pillanatokat meséljük el,
amelyeken szórakoztunk, jól éreztük magunkat. A továbbiakban azok az események kerülnek bemutatásra, amelyeket
a gyerekek választottak ki. Az élményeket a gyerekek szemszögéből pillanatképekben mutatjuk be.

M

int minden évben a június első
napja a gyerekeké. Ezen a napon
mindenki megtesz mindent azért, hogy a
gyermekek jól érezzék magukat. A
tanárok azon munkálkodnak, hogy az
iskolánk tanulói és óvodásai jól
szórakozzanak, a szakács nénik azon
serénykednek, hogy az ifjúság kedvenc
étele kerüljön az asztalra, s a gyerekek
szemszögéből egyik legfontosabb része
a napnak a nassolás, amihez a harapnivalót a szülők és a polgármester úr biztosították. Tóth Carla a következőképpen emlékezett vissza: „Hétfő délelőtt a
focipályán csapatokat alkottunk. Minden
csapatnak egy frappáns csatakiáltást
kellett megfogalmazni. Ezután kezdetét
vette a verseny. Ötletesebbnél ötletesebb
akadályokon keresztül kellett átmennünk. Pontokat gyűjtöttünk. Végül
mindenki győztes lett. Az óvodásokat
meglátogatta a Dodó bohóc, az iskolás
fiúk íjászkodhattak, a lányok örömére
meg eljött Majercsik Beáta, és megismertette és megszerettette velünk a
Jumpingot.”
z életünk nem csak megerőltető
tanulásból áll. Mi lazítani is szoktunk. „Az alsó tagozatos tanulók
kérésére egyik június végi napon
diszkóra került sor. Biztosítottuk a bulis
kellékeket, innivalókat és rágcsálnivalókat, majd a gyerekekkel a
tánctudásunkat mutathattuk be. A buli
jól sikerült, a gyerekek kimerülve
mentek haza a rengeteg ugrálástól és
tánctól.” - jegyezte meg Molnár Judit
tanító néni.
A következő korosztály (5-6. oszt.)
elmaradhatatlan legnagyobb élménye az
úszótanfolyam. Minden év júniusában 4
napon keresztül úszásoktatásban van
részük a Vadas Termálfürdőben. Ilyenkor
elsajátítják az úszás alapjait, élvezik a
vízben zajló játékokat és a napozást.

A

A megérdemelt év végi kirándulás
sem maradhatott el. Az óvodások és az
alsó tagozatos tanulók a magyarországi
Nőtincs határában lévő Seholsziget
Élményparkban fedezték fel a világot.
Ebben az élményparkban Pán Péter
hajójában kúszhattunk, mászhattunk,
lóghattunk, szórakozhattunk. Láthattunk
lovardát
gyönyörű
lovakkal,

kovácsműhelyt, rengeteg szabadtéri fából készült - játszóteret. Ebédre
kemencés lepényt ettünk. Miután jól
belaktunk, megtekintettük és megsimogattuk az ott lévő állatokat, pl.: lámát,
kecskét, malackákat stb. Kisvonattal
körbevonatozták az odalátogatók a
vidéket. Kellemes élményekkel térhettünk haza.
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felsősök komoly történelmi és irodalmi
napot tartottak. A kirándulás első állomása
Ipolybalogon volt. Molnár Fanni a következőket írta róla: „Mikor megérkeztünk a
helyszínre egy kedves, művelt atya várt ránk.
Nagyon sokat mesélt a templom és a falu
történetéről, majd a templomban megmutatta
nekünk azt a helyet, ahová az igazi magyar
Szent Koronát rejtették el és őrizték meg.”
A következő állomásunk Szklabonyán volt.
„Mikszáth Kálmán emlékházában voltunk. Egy
kedves hölgy nagy szeretettel mesélt az író
életéről. Az előadás után két csoportra osztott
bennünket. Az egyik fele bevonult vele egy
kisebb terembe és játékos formában
felelevenítettük Mikszáth Kálmán életpályáját.
A csoportunk másik fele meg korhű játékokkal
játszhatott. Majd kimentünk Mikszáth
Mariska sírjához.” – emlékezett vissza
Németh Dóra.

A

kirándulás
utolsó
állomása
Alsósztregován volt. Madách Imre
emlékkiállítását tekintettük meg. Hajdú
Tímea így foglalta össze: „Itt,
Alsósztregován mélyebb betekintést nyerhettünk Madách Imre életébe. A kiállítás
két egységből állt. Az első egységben
megtudhattuk, hogy hol született, hol élte
életét, mivel foglalkozott. A második
egység Az ember tragédiáját mutatta be.
Néhányan közülünk beöltöztek a színnek
megfelelően, majd a kijelölt útvonalon
végigmentünk a Tragédia színein. Bejártuk
az emberiség útját. Időutazást tettünk.
Időérzékünket elveszítve észre sem vettük,
hogy múzeumban voltunk. A tárlatvezetés
végén az iskola tanulói oklevélben részesültek.”
mit még mindenki nagyon szeret az
a már hagyománnyá vált gulyásfőzés. Mindenki a saját alapanyagát hozza
a gulyáshoz. (Ilyenkor derül ki, hogy mindenkinek van titkos receptje.) Együtt dolgozzuk fel az alapanyagokat, majd
közösen főzünk, fűszerezünk és eszünk.
Jó társasággal hangulatosan telik el a
napunk.

A
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tanévzáró, egy iskolás életében, az
egyik legboldogabb nap. Tudja azt,
hogy egy eredményes tanévet maga
mögött hagyva, jön a várva várt vakáció.
Vannak olyan tanulók, akik e napnak
köszönhetően egy új korszakba lépnek.
Középiskolában, idegen környezetben
folytatják szeptembertől a tanulmányaikat. A tanévzáró ünnepélyes hálaadó
Istentisztelettel zárult.
helyi Csemadok szervezete idén
először szervezte meg a Citeratábort.
Peszeki Monika így foglalta össze a hét
eseményeit: „Három alapfoglalkozásra
épült a tábor. A citeraoktatást Dömény
Krisztián és Lázár Enikő tartották. Riedly
Krisztiánnal roptuk a néptáncot. A kezeinket Molnár Tímea, Hamar Gabriella és
Csóka Szilvia dolgoztatták meg.
Készítettünk
lovakat,
mackókat,
madarakat, pocakba süteményt, festettünk
fakanalat, gipszet, hímeztünk szalaggal stb.
Egyik nap gitáros délelőttöt tartott Fülöp
Sándor tiszteletes úr, másik nap meg ifj.
Bohák József íjászoktatást tartott. A tábor
végén mindenki mindenkinek bemutatta
tudományát. A tartalmas hét hamar befejeződött. Bízunk abban, hogy ennek még
lesz folytatása.”
nnél sokkal több programon és eseményen vettünk és veszünk részt. Valóban csak egy töredékét sikerült most
bemutatnom. Reméljük a jövőre nézve folytatni tudjuk a már megkezdett szokásokat és esélyt kapunk az új lehetőségeknek, kihívásoknak a megélésére. 							
Molnár Tímea
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PRAKTIKÁK - TURPISSÁGOK
Fűszereket nem csak a húsokra tehetünk grillezéskor. Ha faszénparázsra
babérlevelet, rozmaringot vagy más illatos fűszereket szórunk, a húsok átveszik az aromás illatokat.
Kovászos uborka készítésekor a kaprot és a kenyeret egy sűrű szövésű anyagba
helyezd az üvegbe,így nem lesz zavaros a lé és egyben kiemelhető.
Ha megégetted a kezed, azonnal kend be tejföllel - vagy szórj rá lisztet! Nem
fog fájni, és nem lesz hólyagos sem.
Garantáltan nem ríkat meg a vöröshagyma, ha megmossuk hideg vízben és a kést
is bevizezzük, mielőtt vágni kezdjük.
A hangyák nem szeretik az uborkát, tegyetek uborkahéjat oda, ahonnan
elakarjátok űzni őket!
Rágógumi a ruhában? Tedd egy órára a mélyhűtődbe.
A fehérnemű nem elég fehér? Áztasd 10 percig egy szelet citrommal a meleg
vízben, és adj hozzá szódabikarbónát!				
-B.M.-
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