KÉTYI HÍRMONDÓ
VI.évfolyam

A kétyiek lapja

Egyre szépül községünk

Ö

römmel tudatom falunk minden
lakosával, hogy az önkormányzat az
idei évre tervezett beruházásaival a
tervek szerint halad.
Az első félévben kialakítottuk a szemétgyűjtő udvart, amely hivatalosan
akkor kezdi meg működését, ha lezárul
az engedélyeztetési folyamat.
Természetesen a hulladékot addig is
folyamatosan átvesszük. Úgy tűnik,
falunk lakosai felismerték, hogy egyszerűbb és a környezetvédelem szempontjából is hasznosabb, ha a háztartásokban
keletkező hulladékot ellenőrzött keretek
közt a kijelölt helyre viszik, mintha
komoly büntetést kockáztatva valamint a
környezetünket szennyezve  és csúfítva a
határban szórnák szét.
Felújítottuk a halottasházat, ami azt
jelenti, hogy kívül-belül teljesen átfestettünk mindent, valamint új ajtók kerültek
az épületre. Azt hiszem, ezek után nem
kell szégyenkeznünk senki előtt, most
már méltó környezetben tudjuk búcsúz-

tatni halottainkat. Ha sikerül, egy-két
éven belül a temető kapujától a halottasházig vezető utat is térkövekkel rakjuk ki, ezzel téve teljessé az összhatást.
Folyik a kultúrház fűtési rendszerének modernizálása. A gázvezetékeket
már beszerelték, ősszel felrakják a fűtőtesteket és a következő fűtési szezonban
már az olcsóbb gázzal fűtjük az épületet.
Ezzel az akcióval összefüggésben átfestjük a kultúrház belső terét és felszereljük
a konyhát háztartási gépekkel. Új gáztűzhelyek, mosogatógép, mosógép,
mikrohullámú sütők lesznek beszerelve,
hogy megkönnyítsék ill. egyáltalán
lehetővé tegyék, hogy a kultúrházban
ismét nagyobb szabású akciókban is
gondolkodhassunk.
A falu közepén a világháborúkban
elesett hősök emlékművének környezetét
is szebbé tesszük. Bár a munkálatok
szépen haladnak, a  pihenőpark kialakítása még nem fejeződött be, azonban falunapra biztosan készen leszünk vele és

Falunap 2016

ket a meghívott vendégeinkkel ebben a
témában.
A falunapi rendezvény  tervezett kulturális programja, amely a nagyközönség
érdeklődésére leginkább számot tarthat, a
következő:
Augusztus 20. szombat
14:00 Ünnepélyes megnyitó és
koszorúzás a hősök emlékművénél                                                           
16:00 Ünnepi műsor
helyszín: a kultúrház                                                     
Fellép: Milus Fruzsina-ének, a kétyi

A

z idei évi falunapi rendezvény kissé
eltér az eddigiektől, aminek az az
oka, hogy egy európai uniós pályázaton
a község anyagi támogatást nyert egy
rendezvény megszervezésére, melynek
mottója „Szolidaritás, tolerancia és
összetartozás – ez az Európai Unió“. E
rendezvény keretében szervezünk
augusztus 20-án és 21-én beszélgetése-
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ünnepélyesen átadjuk községünk lakóinak.
Dióhéjban talán ennyi, ebből is látható,
hogy nem lazsálunk, a falu vezetése
komolyan veszi azt az ígéretét, hogy
Kétyet szép, rendezett, élhető faluvá tegye.
Molnár Péter
Pacsirta éneklőcsoport, a helyi
óvodások, Oszlík Kinga – mese, Kiss
Flóra –hegedű, a szőgyéni Iringó táncstúdió
18:00 Mulatós-party
Fellép: Daavid, Vidéki Mulató,
Tajtiboy, Kredenc
22:00 Utcabál
helyszín: a tűzoltószertár előtt felállított
színpad
- a zenét a PIMASZ együttes szolgáltatja                                                                        
Kísérőrendezvények:                                                                                                                                   
14:00 – 18:00 gyermekprogramok a
sportpályán, ugrálóvár, kézművesek,
arcfestés, kispályás labdarúgótorna,
tizenegyesrúgó-verseny
Augusztus 21. vasárnap
17:00 Ünnepi képviselőtestületi ülés együttműködési megállapodás aláírása
Diósd várossal        
17:30 Kultúrműsor
Fellép:  ifj. Zsákovics László – ének, a
kétyi Pacsirta éneklőcsoport, a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes táncosai/
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre 2016.augusztus 20-án és
21-én. Reméljük, megtalálják szórakozásukat a gazdag programkínálatban.
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Az önkormányzat hírei
A
kétyi képviselőtestület 2016 június
23-án tartotta 12. rendes ülését
a helyi kultúrházban. Az ülésen a
képviselők tudomásul vették az előző
ülés határozatainak teljesitését, a főellenőr szakvéleményét a község előző
évi zárszámadásához, majd jóváhagyták
Kéty község 2015. évi zárszámadását
kifogások nélkül. Az előterjesztett anyagból kiderült, hogy az elmúlt évben
az önkormányzat a falu fejlesztésében
elért eredményeit szinte kizárólag saját
forrásokból valósitotta meg minimális külső támogatással, hitelfelvételre
nem kényszerült és a gazdálkodását
több mint tizenötezer eurós többlettel zárta. A képviselőtestület az ülés
további pontjában módositotta a község
költségvetését, mivel a tervezetthez
képest többletbevételekhez jut a falu.
A képviselők megemelték a kultúrház
fűtésének
modernizációjára
szánt
keretet, igy idén az egész épületben be
tudjuk vezetni a gázfűtést.
A testület foglalkozott az idei falunapok megrendezésével is. A rendezvényre sikeresen pályáztunk és azt az
Európai Unió tizenhatezer-ötszáz euróval támogatja. A képviselőtestület a
továbbiakban még jóváhagyott egy új
lakásbérleti szerződést, módositotta egy
korábbi, telekeladásról szóló határoza-

tát, megszavazta a főellenőr munkatervét valamint az ellenőrző tevékenység
szabályait valamint együttműködési
megállapodás aláirását Diósd várossal.
    Ezen kivül a képviselők megszavazták három általános érvényű rendelet
kiadását. A közrendről szóló 2016/2.
számú,
a
hulladékgazdálkodással
foglalkozó 2016/3. számú és a község
által nyújtott szolgáltatások árát szabályozó 2016/4. számú rendeletet
fogadták el a szükséges háromötödös
többséggel.

tavaszi
szezont
az
őszihez
képest
kisebb
változásokkal
kezdtük,
ugyanis a téli szünetben 2-3 meghatározó játékos is elhagyta a csapatot. Új játékosokat nem
nagyon sikerült igazolnunk, csupán Varga Dániel érkezett és Farkas Attila tért
vissza féléves kihagyás után, aki egész
szezonban csapatkapitányként dirigált a
védelem tengelyében. Ez az átalakulás
egyáltalán nem látszott meg a csapat
teljesítményén és a tavaszi szezonban
18 pontot sikerült összegyűjtenünk. Az
egész 2015/2016-os szezont 39 ponttal a
7. helyen zártuk, figyelembe véve a téli
szünetben történt változásokat, mind
játékosállományban, mind költségvetésileg, ez teljesen sikeresnek mondható. Az évad során 78 gólt rúgtunk,
ez a lőtt gólok tekintetében a második
legtöbbnek számít, csupán a bajnok oroszkai csapat rúgott nálunk többet a bajnokság során. Házi gólkirályunk már
megszokott módon Orosz László lett 23
góllal. A tavaszi szezon eredményei a
következőképpen alakultak:

Kéty – Garamkeszi   0:1
Kiskoszmály – Kéty   5:0
Kéty – Vámosladány   1:1
Oroszka – Kéty   7:0
Kéty – Garamtolmács   4:1
Cseke – Kéty   0:4
Felsőszemeréd – Kéty   4:4
Kéty – Alsópél   1:4
Kéty – Ipolyfödémes   10:1
Kéty – Nagykoszmály   3:0 kont.
Ipolyvisk – Kéty   0:3
Kéty – Bakabánya   1:1
Bori – Kéty   6:3
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    Képviselői inditványra a programba
került még két további pont is, jutalom
jóváhagyása a polgármesternek a 2015ben elvégzett munkájáért valamint változtatás az iskolatanács összetételében.
A képviselők    Dánó        Jenő        alpolgármestert    delegálták    az iskolatanácsban megüresedett helyre. Miután
az ülésen képviselői interpelláció nem
hangzott el, a polgármester az összes  
programpont megtárgyalását követően
az ülést befejezettnek nyilvánitotta.
MP

A sportszervezet 2016.évi tavaszi szezonjának értékelése
A

    Érdekesség, hogy két mérkőzéssel
kevesebbet játszottunk őszhöz képest,
ez annak köszönhető, hogy időközben
Bát és Garamszőllős csapata is kijelentkezett a bajnokságból, így csak 14 csapat
fejezte be a küzdelmeket. Ez is azt bizonyítja, hogy egyre nehezebb fenntartani a kiscsapatok működését a hozzánk
hasonló
községekben.
Szeretnénk
megköszönni szurkolóinknak a biztatást, örömünkre szolgál, hogy a hazai mérkőzéseken szinte minden for-

dulóban a legtöbb nézőszám nálunk volt
az előző szezonban. Ami viszont elszomorít bennünket, hogy tavasszal csupán
egy idegenbeli mérkőzésre tudtunk
autóbuszt indítani. Ezért szeretnénk elnézést kérni törzsszurkolóinktól, de sajnos az anyagiak csak ennyit engedtek
meg. Reméljük a jövőben pozitív irányba változik a községi hivatal hozzáállása
a sportszervezet tevékenységéhez, ezáltal kiküszöbölhetjük a hasonló problémákat.
Legfőképpen pedig szeretnénk
megköszönni a csapat összes tagjának,
hogy ha idejük engedte, részt vettek az
edzéseken, önzetlenül a csapatra áldozták a vasárnap délutánjaikat és segítettek
továbbvinni a kétyi Meteor hírnevét.
A következő szezonra nem tervezünk
nagy változtatásokat, szeretnénk a
keretet feltölteni 2-3 fiatallal a környező
falvakból, az immár összeszokottnak
mondható csapatot még tovább csiszolni és látványos focival szórakoztatni a
közönségünket.
Bohák Bálint
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Közérdekű információk

A

kétyi képviselőtestület a júniusi
ülésén többek közt jóváhagyta
általános érvényű rendelet kiadását a
közrendről illetve a hulladékgazdálkodásról. Mindkét rendelet megtalálható a
község weboldalán ill. áttanulmányozható a községi hivatalban.
A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet legfontosabb rendelkezései a
következők:
- Mindenki köteles a háztartási hulladékot ezzel a rendelettel összhangban
elszállíttatni úgy, hogy az minél kevésbé
szennyezze a környezetet.
- Tilos a szemetet a kijelölt helyeken
kívül elhelyezni ill. a községben bevezetett szabályoktól eltérően eltávolítani,
elégetni, a kukaedényekbe háztartási
hulladékon és építkezési hulladékon
kívül egyéb hulladékot elhelyezni. A
hulladékgazdálkodás rendszerében a
község minden lakosa köteles részt
venni, azaz fizetni a szemétdíjat ill.
kukaedényeket használni a háztartási
hulladék elhelyezésére. Minden 4 személy után jár háztartásonként egy kuka,
melynek díját a szemétdíj fedezi.
Minden további kukaedény 25 euróért
kérhető a községi hivatalban.
Ebben az évben községünkben
gyűjtőudvart hoztunk létre a hulladék
bizonyos fajtáinak kezelésére a volt
gatter helyén a községháza mögött. A
falu lakosai térítésmentesen hozhatják
ide az elektromos hulladékot (háztartási
gépek, tévék, számítógépek, világítótestek), a használt akkumulátorokat és
szárazelemeket, a használt étkezési olajat és zsírt, a nagyméretű hulladékot
(bútorok) valamint a kertekből és
udvarokból származó zöldhulladékot.
Ugyancsak itt gyűjtjük az építkezési
hulladékot, amelyért azonban a hulladéktörvény rendelkezései értelmében
fizetni kell. Egy mázsa építési hulladék
1,5 euróért helyezhető el a gyűjtőudvarban. A textil-hulladékot (ruházati cikkek, cipők) a községháza mellett    elhelyezett speciális gyűjtődobozba lehet
tenni.
A papírt, üveget és műanyaghulladékot továbbra is a megszokott zsákos
módszerrel szedik össze községünkben
havi egy alkalommal. Ennek részleteiről
lakosaink az újság aktuális számában
található
szórólap
segítségével
tájékozódhatnak.
A szennyvizet mindenki a saját
költségén köteles az emésztőgödréből
kiszívattatni a község vagy a megfelelő

engedéllyel rendelkező vállalkozók
által.
Aki nem ezen rendelet előírásaival
összhangban jár el a hulladék kezelése
során, kihágást követ el, aminek következtében 1500 euróig terjedő pénzbüntetéssel sújtható. Ha valaki tudomást
szerez törvénytelenül elhelyezett szemétlerakatról, bejelentheti a községi
hivatalban személyesen, telefonon vagy
e-mailben. Azon ingatlan tulajdonosa,
amelyen valaki törvénytelenül hulladékot helyezett el, haladéktalanul
köteles ezt bejelenteni a községi önkormányzatnak vagy értesíteni a járási
hivatal környezetvédelmi osztályát.
A közrendről szóló általános érvényű
rendelet tartalmazza a polgári együttélés
legfontosabb szabályait, rendelkezik a
lakosok jogairól és kötelességeiről.
Elfogadásával nem sok minden változott az eddigi gyakorlathoz képest, rendelkezései eddig is érvényesek voltak az
egyes hatályos törvények alapján,
mindössze annyi történt, hogy most a
könnyebb tájékozódás érdekében egy
rendeletbe lett minden összefoglalva.
A közrendről szóló általános érvényű
rendelet definiálja a közterület fogalmát,
miszerint közterületnek minősül minden
olyan hely, ami a közösséget szolgálja
és szabadon hozzáférhető (pl. utak,
járdák, parkok, temetők, templomok,
sportpályák, buszmegállók, vendéglők,
üzletek, középületek stb.).
A közrend fenntartása érdekében
tilos a közterületen szemetelni, a hulladékot elégetni, az önkormányzat
engedélye nélkül építőanyagokat vagy
veszélyes anyagokat tárolni, a közterületeket szennyvízzel és más káros
anyagokkal szennyezni, a közterületen
elhelyezett eszközöket, tárgyakat, a
középületeket, a zöld növényzetet valamint más vagyonát tönkretenni, rongálni, elpusztítani, a község tulajdonában
lévő
épületekben
dohányozni,
hangoskodni, verekedni, a jó erkölcsöt
sértve viselkedni, a szomszédokat
jogaikban korlátozni, a háziállatokat
más telkére vagy közterületre kiengedni, a község területén az önkormányzat
engedélye nélkül árusítani.
Közterületet csak a község engedélye
alapján lehet használni más célra, mint
amire szolgál. Csendháborításnak
minősül az este tíz és reggel hat óra
közötti hangoskodás, hangos zene,
motorzaj. Ez a tiltás nem vonatkozik az
előre bejelentett ill. a község által               

szervezett rendezvényekre valamint a
téli hóeltakarítás vagy katasztrófaelhárítás során keltett zajokra.
A járdák és az egyes telkek melletti
zöldövezetek tisztítása, rendbentartása a
tulajdonos feladata. Ezalatt értendő a
hóeltakarítás télen és a fűkaszálás az év
többi időszakában. Az önkormányzat
elsősorban a közösségi terek (parkok,
temetők) valamint a középületek  
(községháza,   kultúrház, sportház,
bérház) környékének rendbentartásáért
felelős. Természetesen indokolt esetben
az egyes utcákban továbbra is fognak
kaszálni a községi alkalmazottak, ahogy
a munkabeosztásuk engedi.
Az utakról a ráhordott szennyeződést
az, aki ezért felelős, köteles haladéktalanul eltávolítani. A közterületen
kukaedényeket, hulladékot, és más
feleslegessé vált dolgot tilos tárolni a
hulladékgyűjtésre megszabott időn
kívül. A kertekből származó zöldhulladékot, amennyiben azt a tulajdonos
nem maga komposztálja és nem tudja a
gyűjtőudvarba szállítani, bizonyos
napokon, melyekről a lakosokat   a
hangszórón keresztül előre tájékoztatni
fogjuk, szállítják el a község alkalmazottai. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot ezeken a megszabott napokon
helyezzék el a házuk elé.
Közterületen tilos olyan tárgyakat
elhelyezni, amelyek veszélyeztetik a
közlekedés
biztonságát
vagy
akadályozzák a folyamatos haladást.
Tilos a vízfolyások, patakmedrek
szennyezése szennyvíz vagy szilárd hulladékok által.
Plakátokat csak a kijelölt helyekre
szabad elhelyezni, máshová csak az
ingatlan tulajdonosának engedélyével.
Az aktualitásukat vesztett plakátok és
hirdetések eltávolítása annak a feladata,
aki kihelyezte őket.
Tűzijátékok, petárdák használata
csak szilveszterkor engedélyezett, valamint olyan rendezvényeken, ahol a
szervező felel a résztvevők biztonságáért. Ez a tiltás nem vonatkozik a
termést veszélyeztető madarak és egyéb
állatok elriasztását célzó eszközök
használatára.
A fentebb felsorolt szabályok
megszegése kihágásnak minősül, amelyért a kihágásokról szóló törvény
értelmében pénzbüntetés szabható ki. A
büntetés összege a községi önkormányzat bevételét növeli.
MP

4.

3/2016

VAK Á C I Ó !

J

únius 30-án becsukta kapuit az óvoda és az iskola.
Sok szülőnek okoz gondot a gyermekek elhelyezése  
a   szünidő alatt. Ezúton is tudatom, hogy mindenkit
szeretettel várok a könyvtárba.
Kéthavonta új könyvajánlat várja az érdeklődőket.
Most a nyári szünetben nagy választékban vannak
matricás foglalkoztató könyvek, DVD-k (NEOTON
karaoke, HUNGÁRIA karaoke, MULATÓS karaoke),
szakácskönyvek, romantikus regények.
Ahogy már az egész iskolai évben megszoktuk, az
iskolásokkal rendszeresen találkoztunk.   Az utolsó
tanítási héten tartottunk egy piknikezős laza   pizzázós
délutánt. A leghűségesebb látogatók emléklapot   is
kaptak. Nagyon szép délután volt!
Az ezt követő héten a diákok szivet melengető
műsorral   és egyedi ajándékokkal hálálták meg ezt a
figyelmességet.
Úgy gondolom ,hogy egy kulturális intézménynek ez
is feladata. Lehetőséget és teret adni a fiataloknak. hogy
nyugodt körülmények között szórakozzanak.
Megbeszéljük, kivel mi történt, hol szerepelt, mit
olvasnak, milyen zenét hallgatnak stb.
Itt jegyezném meg, hogy a nagy érdeklődésre való
tekintettel tervezzük a könyvtár bővítését. Két helyiség
összenyitásával megnöveljük a rendelkezésre álló teret.
Az egyik részben lesznek a könyvek, a másik helyiség
pedig közösségi térként szolgál majd.
Természetesen mindezek mellett már foglalkozom a
falunapi programok szervezésével is.
A diákoknak a nyári szünidő elsősorban a pihenésről
szól. Én is szép élményeket, szellemi és testi feltöltődést
kívánok mindenkinek.
Molnár Judit

Az Érsekkétyi Magyar Tannyelvű
Alapiskola és Óvoda
mellett működő iskolatanács a 2016 július 11-én
tartott ülésén elbírálta az iskola igazgatói
posztjára kiírt pályázatot és az alapító-fenntartó
kétyi református gyülekezetnek javasolta

Mgr. Hajdú Árpád

kinevezését az intézmény élére.
A megválasztott igazgatónak ezúton
is gratulálunk.
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tanév

A

z iskolában minden tanuló alapvető érdeke az, hogy vele
életkori sajátosságait, életkörülményeit, illetve személyiségét figyelembe véve foglalkozzanak, illetve az, hogy minden gyermek nyugodt és egészséges környezetben eredményesen készülhessen felnőtt életére. A tanulók tudását képességük
szerint kell fejleszteni, tudatosítva azt, hogy Isten selejtet nem
teremt. Minden ember úgy tökéletes, ahogy azt Isten megalkotta. A gyöngébb képességű tanulóknál felzárkóztatásra van
szükség, a jó képességűeknél a tehettségfejlesztésre.
Ebben a tanévben az intézményt 66 tanuló látogatta. 14
óvodás és 52 iskoláskorú gyermek. Az elért tanulmányi eredmények jóknak mondhatóak, a tanulók fele kitüntetéssel megfelelt. Az ötödik és a kilencedikes tanulók országos tesztelési
eredményei az elért országos átlagon felül sikeredett.
Tanulóink a tanév folyamán különféle színvonalas
versenyeken vettek részt. A pedagógusok igyekeztek a legtöbb
tanulót felkészíteni a megfelelő versenyekre a tanulók
képességeihez  mérten.
Részt vettünk: rajz-, tehettségkutató-, egyházi-, virágkötészeti-, helytörténeti-, honismereti-, sport-, szlovák-,   
angol-, matematika-, vers és prózamondó versenyeken.  
Óvodásaink is bekapcsolódtak a  szavaló- és énekversenyekbe,
valamint részt vettek a Szólj síp szólj találkozón.
Az intézményünk tanulói meghívásra szolgálatot is végeztek, kultúrműsorral kedveskedtek: Miskolcon, Budapesten,
Zselízen, Zalabán, Farnadon és Léván valamint a községünkben.
A tanév folyamán különböző rendezvények, megemlékezések tartattak:                                          
Egyházi rendezvények: reformáció emlékünnepe a ref.           
templomban, Tabulatúra Régizene együttes adventi koncertje,
karácsonyi-   és anyák napi műsor a ref. és kat. templomban,
siketmissziós játéknap, szeretethíd, tanévnyitó- és tanévzáró
hálaadó Istentisztelet.                                       
Történelmi emléknapok, megemlékezések: október 6. az
aradi vártanúk kivégzésének napja, március 15. az 1848-49-es
szabadságharc emléknapja, költészet napja.                                                                     
Egyéb rendezvények: angol nap lektorok jóvoltából, Mikulás
ünnepség, ádventi ill. húsvéti készülődés az iskolában és
óvodában, diákbál, jelmezbál, könyvtárlátogatások, citeraoktatás a Vasárnapi iskola alapítvány jóvoltából, fizikai kísérletek
– bemutatóóra, a Föld napja, gyermeknap, év végi gulyásfőzés.
A CSEMADOK helyi szervezetével karöltve megrendezésre került: 2o15 júliusában a Nyári citera-, néptánc- és kézműves tábor, a Diósdi Fidelió kamarakórus adventi jótékonysági koncertje az iskola javára,  2016 júliusában néhány tanuló
részt vett Dunaszerdahelyen a Népzenei citera táborban.
Kirándulások: Komáromi Jókai színház, nagybörzsönyi
iskolai kirándulás, ipolypásztói lovasbemutató az ovisok
részére.
Fejlesztések, javítások a tanév folyamán:
A Szlovákiai Református Keresztyén egyház magyarországi támogatással tárgyi segítséget nyújtott a felvidéki református oktatási intézményeknek. E támogatás segítségével iskolánk

új iskolapadokat, székeket kapott, az informatika szaktanterem
újult meg, valamint új interaktív táblákkal tudjuk biztosítani a
megfelelő korszerű oktatást.                                                                                                         
Az iskolában néhány elavult bútor, jó állapotban lévő,
adományozott használt bútorra lett kicserélve. Az épületekben
a kisebb javítások önerőből lettek megoldva. A nyár folyamán
a konyha kifestése lett elvégezve, a kőműves és a festési
munkálatokhoz a község nyújtott segítséget. Az óvoda éttermében adományból gázsütőket, hűtőszekrényt, valamint konyhai robotot tudtunk vásárolni. Az ősz folyamán   az étterem
beázott, a tető szigetelését az önkormányzat megjavíttatta.
Február folyamán újból beázott az étterem, a javítása,
szigetelése még várat magára. A község által nyújtott
támogatásból lett kicserélve az óvodában   a   kilyukadt          
gázbojler, valamint a tűzoltó készülékek.
Köszönet minden jóakaratú, segítő szándékú embernek, aki
bármilyen formában segítette az intézmény működését.
Soli deo gloria – Egyedül Istené a dicsőség.
Hajdú Árpád
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Beszámoló az 1.kétyi amatőr darts versenyről

P

ár éve még ismeretlen sportágnak
számított községünkben a darts,
napjainkban viszont már több mint egy
tucat lelkes amatőr űzi rendszeresen
munka után, hétvégenként otthonában,
olykor garázsokban összegyűlve ezt az
angol eredetű játékot. Ennek eredményeképpen született az ötlet, hogy
Kétyen is meg kéne szervezni egy ilyen
nagyszabású összejövetelt. Több hónapos tervezgetés és munka után végül
május 21-én sor került az 1.Kétyi
Amatőr Darts Versenyre a helyi tornateremben. A megmérettetésen 43
versenyző indult, körülbelül fele-fele
arányban felvidéki és magyarországi
játékosok. Természetesen a legtöbben a
kétyiek voltak, de képviselték magukat
párkányiak, tataiak, kisbériek, sőt még
győriek is. A mértani pontossággal
beállított nyolc darab táblán zajlottak a
csoportmeccsek, majd kieséses rendszer

következett. Itt már szorosabb és színvonalasabb csatákra is sor került, a
legizgalmasabb hazai érdekeltségű
mérkőzés Csókás Imre és Vrábel Róbert
párharca volt az elődöntőbe jutásért,
melyből utóbbi került ki győztesen.
Robi tovább menetelt, először a végső
győzelemre is esélyesnek tartott magyarországi Bujna Pétert ütötte ki, majd a
döntőben az esztergomi Karácson László
ellen diadalmaskodott és teljesen megérdemelten tartotta itthon az első kétyi
trófeát. A nap folyamán a frissítőkről és
a vacsoráról a szervezők gondoskodtak,
a jelenlévők Bernáth Zoltán kétféle
gulyását is megkóstolhatták. A verseny
közel tíz órán át tartott, minden szempontból sikeresnek bizonyult, szinte
minden résztvevő azt kérdezte, mikorra
várható a következő. A szervezők
elárulták, télen szeretnének rendezni
újból egy tornát és aztán hagyományt
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Humorsarok
Az ifjú feleség sírva mondja a férjének:
- Készítettem neked ebédet, de a macska megette!
- Ne sírj, drágám, az állatorvos talán  meg tudja még menteni ...
*********

Óvodásaink aranymondásai
„ Nem használom sokat az eszem, ne hogy elfogyjon.“    
„A méhecskék gyűjtik a virágport,   mert csinálják a
NAPTÁRAT... “
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