
Napkeleti három király: Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Késő éjjel, vak sötétben ugyan bizony merre jár?

Kincset visznek teveháton: tömjént, mirhát, aranyat,
Fejük felett fényes csillag, az mutatja az utat.

Bandukolnak a pusztában, bennük béke, szeretet.
Császárt mennek látogatni? Nem. Egy pici gyereket.

Leborul a három király betlehemi jászolnál:
– Ég küldötte, kicsi Jézus, a Megváltónk Te volnál?

Eléd tesszük a szívünket mi szegény, rossz emberek,
Simogassad, gyógyítsad meg, Te menybéli kis gyerek.

Jászol mélyén, szalma között a kis Jézus felnevet,
Áldás van a mosolyában, megbocsátás, szeretet:
– Nem érheti baj és bánat, ki engem szívébe zár;

Menjetek hát békességgel, Gáspár, Menyhért, Boldizsár!

Gáspár Éva: Kicsi Jézus (részlet)

Fotó: VP
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Letette polgármesteri esküjét Len-
gyel György, akivel megválasztása 
után beszélgettünk.

- Milyen érzésekkel kezdi a munkáját? 
Jelentős változást hozott az életem-
ben a polgármesterség. Elsősorban a 
tájékozódást helyeztem most az elő-
térbe. Mindenképpen megtisztel a 
bizalom, amit Kardoskút lakói adtak 
ehhez a megbizatáshoz. A közigaz-
gatási változások közepette mun-
kámhoz a legerősebb támpontot az 
adja, hogy a közérdekeket előtérbe 
helyezve az igaz, becsületes utat jár-
jam. Erőt ad és örömmel tölt el, hogy 
Varga Pál elfogadta a felkérésemet 
az alpolgármesterségre és érzem a 
támogató együttműködését a telepü-
lés érdekében. Mivel nem a karrier 
építése vezérelt abban, hogy induljak 
a választáson, így rögtön, a megvá-
lasztásomkor, az adott feladat és az 
ezzel járó kihívás lebegett előttem.  
- Véleménye szerint milyen nehéz-
ségek várják az elkövetkezendő két 
évben? Az egyik nehézség az, hogy 
most nagyon rövid időn belül kell 
olyan döntéseket hozni, amik a 
következő két évet, de az azt követő 
időszakot is jelentősen meghatá-
rozzák. Ezzel a nehézséggel nem 
csak községünknek, hanem számos 
kistelepülésnek is szembesülnie 
kellett. Kardoskúton Ramasz Imre 

halála, utána az időközi polgár-
mester választás és a közigazgatás 
átszervezése együttesen nagy trau-
mát hozott a településnek. Szeret-
ném, ha ezen a traumán túllépve 
visszatérne az a biztonságérzet, ami 
korábban jellemző volt, hogy tud-
junk érdemben tovább dolgozni.  
- A főállása a vadásztársaságnál és 
a polgármesteri tisztség viszonya 
hogyan fog alakulni ezután?
A főállásom részben megszűnik, 
mert a továbbiakban a vadásztár-

saságnál csak szakmai irányítást 
végzek, ami havonta egy-két napot 
jelent. Jelenleg a hivatalban a min-
dennapos munkára van szükség. 
A fogadóórám kihirdetésre fog 
kerülni. Most sarkalatos dönté-
sek előtt vagyunk, rengeteget kell 
eljárnom megbeszélésekre és tár-
gyalásokra. A kampány idején 
felsorolt célkitűzések és a polgár-
mesteri eskütétel szerint a leg-
jobb döntéseket kell meghoznom, 
bízom a lakosság támogatásában. 

Lengyel György az új polgármester

Személyi változások a képviselő-testületben
Az időközi polgármester-választás 
után Gombkötő Lajos alpolgár-
mester lemondott mandátumáról.

A képviselő-testület nevében az újon-
nan kinevezett alpolgármester, Varga 
Pál köszönte meg elődje huszonkét 
éves képviselői munkáját. Gomb-
kötő Lajos meghatódva köszönte 
meg képviselőtársai figyelmességét. 

Gombkötő Lajos lemondásával 
egy képviselői hely megüresedett a 
testületben, így a hatályos válasz-
tási törvény értelmében a két évvel 
ezelőtti önkormányzati választáson 
a soron következő legtöbb szava-
zatot kapott jelöltnek ajánlották 
fel a mandátumot.  Ezt  Szemenyei 
Sándor elfogadta és december 13-
án letette az ünnepélyes esküt.

Az oldalt összeállította: NB
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Az elmúlt testületi ülések összefoglalója
Az elmúlt időszakban a Képvise-
lő-testület három soros és négy 
soron kívüli ülést tartott, melynek 
legfontosabb, a lakosságot leg-
inkább érdeklő napirendjeit az 
alábbiakban foglalom össze.

2012. szeptember 27-i testületi 
ülésén a Képviselő-testület tájé-
koztatót hallgatott meg a Táncsics 
Mihály Közoktatási Intézmény és 
Tehetségközpont Kardoskúti Tag-
intézményének 2012/2013. tanév 
célkitűzéseiről, továbbá szándéknyi-
latkozatot fogadott el arról, hogy a 
közoktatási ingó és ingatlan vagyon 
működtetését az államtól átvállalja. 
A bejelentések körében megállapo-
dást kötött az Összefogás a magyar 
családokért Egyesülettel egy hasz-
náltruha-konténer elhelyezésére.

2012. október 10-i soron kívüli ülé-
sén a testület döntött a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi forduló-
jához történő csatlakozásról, és az 
ezzel kapcsolatos helyi szabályzatát 
megalkotta.
 
2012. október 20-i soron kívüli 
ülésén a testület elvetette az Alföld  
Consulting Bt. pályázatfigyelésre 

vonatkozó ajánlatát, továbbá döntött 
arról, hogy az EMVA 2012. október 
15. és november 15. közötti pályá-
zati időszakában pályázatot nem 
nyújt be.
 
2012. október 25-én a soros testületi 
ülésen másfél éves előkészítő munka 
eredményeként elfogadásra került 
a község településrendezési terve, a 
hozzá kapcsolódó építési szabályzat-
tal együtt. Megtárgyalta a testület az 
adóigazgatási feladatokról szóló be-
számolót, elfogadta a 2013. évi belső 
ellenőrzési tervet, továbbá döntött 
arról, hogy a 2013. évre vonatkozó-
an a hatáskörébe tartozó helyi adók 
mértékén nem változtat. Elfogadásra 
került a járási hivatalok kialakítása 
tárgyában a megállapodás a Békés 
Megyei Kormányhivatallal, melynek 
keretében egy üres státusz kerül 
2013. január 1-jétől átadásra.

A szociális célú tüzifa-program 
keretében 80 m3 tüzifát igényelt a 
testület. Az azóta eltelt időszakban 
kiderült, hogy az igényelt mennyi-
ségnél kevesebbet, 16 m3 tüzifát 
ítéltek meg Kardoskút javára.

Az iskola működtetése kapcsán dön-
tés született arról, hogy 2013. január 

1-jétől új megállapodás keretében, 
de változatlanul Orosháza Város 
Önkormányzatával közösen kívánja 
a feladatot ellátni az önkormányzat.

A 2013. évi közmunka-program 
keretében 8 főre történt előzetes 
igénybejelentés. Továbbá sor került 
az önkormányzati tulajdonban lévő 
termőföldek bérleti szerződéseinek 
meghosszabbítására, továbbá szán-
déknyilatkozat elfogadására a ki-
alakítandó közös hivatal tárgyában.
 
2012. november 16-án soron kívüli 
ülés keretében Czecher Péter az Oros-
házi Rendőrkapitányság vezetője tar-
tott konzultációs fórumot a település 
közbiztonságával kapcsolatban. 
 
2012. november 29-i soros ülésen 
került sor az időközi polgármester- 
választás eredménye alapján Lengyel 
György polgármester eskütételére 
és megbízólevelének átadására. A 
napirendek között a Móra Ferenc 
Művelődési Ház és Községi Könyv-
tár, valamint a Kardoskúti Hírmon-
dó tevékenységéről szóló beszámoló 
került elfogadásra, valamint a 2013. 
évi költségvetési koncepció megtár-
gyalásra.

Dióhéjban az időközi választásról
Az időközi polgármester-válasz-
tás időpontját a Helyi Választási 
Bizottság 2012. augusztus 30-i 
ülésén 2012. november 25. napjára 
tűzte ki.

A jelöltajánlás határideje 2012. 
október 26. napján 16 órakor lejárt. 
A Helyi Választási Bizottság 2012. 
október 27-i ülésén a polgármester 
jelölteket nyilvántartásba vette. A 

választás napján a névjegyzékbe fel-
vett választópolgárok száma 759 fő. 
Szavazóként 464 fő jelent meg, ami 
61,1 %-os részvételi arányt eredmé-
nyezett. A leadott 464 szavazatból 
2 szavazat érvénytelen volt, míg 
az érvényes szavazatok száma 462 
darab volt. 

Az érvényes szavazatok megoszlása 
a következő:

Lengyel György független jelölt: 201 
darab, 43,5 %. 
Varga Pál független jelölt: 156 darab 
33,8 %. 
Gombkötő Lajos István független 
jelölt: 105 darab 22,7 %.

Összesen: 462 darab 100,0 %. A 
fentiek alapján a település meg-
választott polgármestere Lengyel 
György független jelölt lett.

Az oldalt összeállította: 
dr. Mészáros Erzsébet
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Rám egész életemben a 
visszafogottság, nem a 
magamutogatás volt a jel-
lemző, de mindig tudtam 
mit akarok, mit szeretnék 
elérni munkahelyi veze-
tőként, vállalkozóként, 
családfőként.

A rendszerváltás óta vol-
tam képviselő-testületi tag, 
2002-től alpolgármester 
egészen 2012. november 
29-ig. Ramasz Imre pol-
gármesterrel jól együtt 
tudtunk dolgozni annak 
ellenére, hogy kezdetben 
voltak nézetkülönbségek; 
én a vállalkozások irá-
nyában láttam a falu fej-
lődésének útját, ő a koc-
kázatmentesebben befo-
lyó adóbevételek ésszerű 
beosztásában. Mi nem 
ajánlottuk fel a szolgála-
tainkat a falunak, mi csak 
szolgáltunk tisztességgel 
évtizedeken át a képvise-
lőtagokkal együtt. 2012. 
augusztus 14-én megdöb-
benve értesültünk pol-
gármesterünk haláláról. 
Az addig békés település 
nagy részvéttel búcsúzik a 
szeretett és nagy tiszteletet, 
megbecsülést érdemlő pol-
gármestertől. Majd kezde-
tét veszi az időközi válasz-
tás kampánya, amely több 
önjelöltet számol, és a jó 
ízlés határát meghaladóan 
mozgatja meg az embere-
ket. Olvastam és értesül-
tem különböző, a múlttal 
és közelmúlttal kapcsola-
tos megjegyzésekről, bí-
rálatokról, melyek ítéletet 
alkottak az elmúlt évek, 

évtizedek munkájáról. Ez 
számomra megdöbbentő 
volt, mert szemben állt egy 
ténnyel: a település szé-
pen fejlődött és eredmé-
nyességében a megyében 
első, és az ország legjobb 
öt kistelepülése között 
volt. Megdöbbentő volt 
egyes településünkön kí-
vüli emberek érdeklődése 
a választási kampányban. 
Valóban ilyen fontos lett 
volna a választás kime-
netele egy kistelepülésen? 
Vajon a személyes érde-
kek, személyes kapcsola-
tok bújtak a „nagy politi-
ka” ruhájába? Gondolom 
ezekre a kérdésekre majd a 
következő évek történései 
adnak választ. Magamról a 
választással kapcsolatban 
el szeretném mondani, 
hogy csak rábeszélésre 
indultam, mivel a feladatot 
négy hónapon át én végez-
tem, természetesnek tűnt, 
hogy a választási ciklus 
hátralévő bő másfél évé-
ben is én vigyem tovább. 
Az aktív kampányban nem 
vettem részt, nem ígérget-

tem, nem írtam le semmi 
szépet, jót, mivel tudom, 
hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzetben ezt felelősség-
gel egy megfontolt ember 
nem teheti meg, még an-
nak tudatában sem, hogy 
a település több tízmilliós 
tartalékkal rendelkezik, 
és nem kell hitelért folya-
modni a bankokhoz. A 
november 25-i választás 
eredménye viszont súlyos 
kritikát fogalmazott meg 

velem szemben, így hoz-
tam meg döntésem, mely 
szerint becsületes, tisz-
tességes ember lévén le-
mondtam alpolgármesteri 
tisztségemről, képviselői 
tagságomról, a Kardoskút 
Községért Közalapítvány-
ban kuratóriumi tagsá-
gomról, 2012. november 
29-én 14 órakor, azonnali 
hatállyal. 

Az újonnan választott pol-
gármester Lengyel György. 
Jó munkát kívánok neki és 
figyelmébe ajánlom, hogy 
egy kiválóan felkészült, 
képzett hivatali apparátust 
kap, csak élni kell a lehe-
tőséggel. Kívánok minden 
kardoskúti polgárnak bé-
kés, boldog ünnepeket és 
boldogabb új évet!

Tisztelettel:
Gombkötő Lajos

leköszönő alpolgármester

A döbbenet éve - Gombkötő Lajos gondolatai
Fotó: VP
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Békéssámsoni találkozó

Évről évre hagyomány, 
hogy a megyében mű-
ködő nyugdíjas klubok 
közösen is megünnep-
lik az Idősek Világnap-
ját. Klubunk is képvi-
seltette magát ezen az 
október elejei alkalmon.

Az „Életet az éveknek” 
Békés Megyei Egyesülete 
az idén Békéssámsonon, 
a nemrégiben felújított 
sportcsarnokban rendezte 
meg a nyugdíjasok me-
gyei találkozóját. A helyi 
Aranyeső Nyugdíjas Klub 
vállalta fel a házigazda 
szerepét. A meghívott cso-
portokat az út mentén már 
szalmatekercsekből ösz-
szeállított üdvözlő figurák 
fogadták. A vendégeket 
a sámsoniak szeretete és 
kedvessége mellett az erre 
az alkalomra összeállí-
tott kiállítás is örömmel 

töltötte el. Barna Jánosné 
polgármester asszony szí-
vélyesen fogadta a tele-
pülésükre érkezőket. Az 
ünnepség hivatalos része-
ként az egyes klubok által 
javasolt személyek elis-
meréseket kaptak, akiket 
a közösségben betöltött 
szerepük alapján tüntet-
tek ki. Rövid méltatásuk 
után vehették át ajándékai- 
kat. Nyugdíjasaink közül 
Zsigovics Imréné, Erzsike 
kapta meg az elismeréssel 
járó oklevelet és virágot. 
A zeneszó és a finom ebéd 
mellett gyorsan telt az idő, 
így klubtagjaink kis hosz-
szabbítást is kértek a ma-
radásra. Az élményekkel 
teli nap után a hazaúton és 
azóta is azt mesélik, hogy a 
sámsoni találkozó milyen 
jól sikerült.

E.ON karácsonyfa

Az év utolsó hónapja sem 
telt el események nélkül a 
település életében. 

Kardoskút is jelentkezett 
az  „E.ON advent” pá-
lyázatra egy kisfilmmel, 
amelyből megtudhatták, 
hogyan készül közösen a 
település lakossága a kará-
csonyra. Kisfilmünk  2006-
tól villantott fel képeket a 
községi ünnepségekről és 
az adventi játszóházakból. 
Az országból 470 kisfilm 
érkezett, amelyből a zsűri  
huszonnégyet választott 
ki nyertesnek. Ajándékul 
a település központjában 
az E.ON felállított egy  

karácsonyfát, amelyhez a 
díszeket is megkapjuk il-
letve a községi ünnepségen 
szaloncukrokkal kedves-
kedhetünk a lakosságnak.    
A helyi E.ON Földgáz Sto-
rage Zrt. felajánlásából 
pedig a karácsonyfa meg-
világításához egy állandó  
áramlekötést kaptuk aján-
dékba, amelyet ezúton is 
megköszönünk. Az advent 
kezdetén elkészítettük a 
község adventi koszorú-
ját illetve december első 
napjaiban Tücsök Peti mi-
kulásváró zenés műsorá-
val fogadtuk a Mikulást. 

Az oldalt összeállította: NB

Fotó: Rajki Judit

Fotó: NB
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Ökvös András tárlata

Kardoskúton először mu-
tatkozott be olajképei- 
vel az orosházi születésű 
festőművész, akinek egy 
hétig láthatták alkotásait 
a művelődési házban.

Ökvös András grafikus, 
festőművész életének java 
részét Budapesten töltötte. 
A 60-as években költözött 
a fővárosba, ahol 1962-
től a Goldberger Gyár 
textiltervezője, majd a 
Rajz- és Animációs Aka-
démia elvégzése után a 
Pannónia Rajzfilmstúdió 
munkatársa volt. 1971-75 
között két évtizeden át 
alkalmazott grafikusként 
tevékenykedett. 

Hivatásszerűen fest, leg-
főképpen tájképeket, 
aktokat, kompozíciókat 
illetve szimbolikus stilizá-
ciókat készít. Több önálló 
kiállítása volt itthon és 

külföldön is. Festményei 
vannak a Magyar Nemzeti 
Galériában, az orosházi 
katolikus templomban, 
hazai képtárakban és ma-
gángyűjteményekben. 

Neves festőktől tanult, 
úgymint Gyémánt László, 
Boldizsár István, Zsáky 
István vagy Bazsali Fe-
renc. Közel hat éve vissza-
tért szülővárosába. 

Kardoskúti kiállításának 
megnyitójára festőbarátai 
is eljöttek, hiszen az Oros-
házi Festők Csoportjának 
a tagja, akikkel közösen 
jár alkotótáborokba, kiál-
lításokra illetve közösen 
szerveznek önképző al-
kalmakat.

Tisztújító közgyűlést 
tartott a Kardoskúti Zrt., 
ahol ismételten Csete 
Zoltánt választották meg 
a cég élére. A választással 
kapcsolatban kerestük fel 
az elnök-igazgatót.

Hogyan zajlik le cégüknél 
a választás? 

Ötévente tartunk válasz-
tást, amelynek az a me-
nete, hogy a részvénye-
sek jelölnek személyeket, 
akikből a jelölő bizottság 
általában egy 10-12 fős 
jelölő listát állít össze. A 
közgyűlésen a részvénye-
sek közülük szavaznak 
meg hét főt, akik az igaz-
gatóság tagjai lesznek. 
Ezután az igazgatóság 
tagjai elvonulnak és meg-
választják maguk közül az 
elnököt. A felügyelő bi-
zottság tagjai is hasonlóan 
kerülnek megválasztásra.

Hogyan érzi, mivel tudta 
az Ön iránti bizalmat meg-
erősíteni?

Úgy érzem, hogy az elért 
eredmények segítettek 
abban, hogy továbbra is 
bíznak bennem és újra fel-
kértek elnök-igazgatónak 
a következő időszakra.

Milyen érzés volt átélni, 
hogy ismételten bizalmat 
kapott?

Természetesen nagyon jó 
érzés volt, hogy megerő-
sítettek.

Az elmúlt öt év eredmé-
nyeit röviden hogyan ösz-
szegezné?

A nehézségek ellenére az 
elmúlt öt évből négy évet 
pozitív mérleggel zártunk, 
ami úgy gondolom, hogy 
elég jó. Az idei évünk is 
eredményes lett, pontos 
számadatokkal azonban 
még nem rendelkezünk.

Kik lettek az igazgatóság- 
illetve a felügyelőbizottság 
tagjai?

Az igazgatóság tagjai Ke-
lemen Lászlóné, Druga 
Tibor, Kertai János, ifj. 
Szlovák György, dr. Bo-
zsik Imre és Mucsi Péter, 
akik engem választottak 
meg elnök-igazgatónak. A 
felügyelőbizottságban pe-
dig ifj. Győri-Dani József, 
Szilvási István és Lehoczki 
István kapott bizalmat.

Olvasóink nevében to-
vábbi eredményes mun-
kát kívánunk Önnek és a 
részvénytársaság minden 
munkatársának!

Az oldalt összeállította:
Neller Borbála

Fotók: Varga Pál

Nincs változás a helyi zrt. élén
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Fejtsen és nyerjen egy ajándékcsomagot

Beküldési határidő:  2013. január  8, kedd 16 óra.  
Sorsolás: 2013. január 8-án, kedden 17 órakor a  

Életmód klub a karácsony jegyében
Az év végéhez közeledve 
ismét összejött az élet-
mód klub, hogy ötletek-
kel segítsenek egymás-
nak megszínesíteni az 
otthoni konyhai készü-
lődést.

A klub tagjait a sütés-fő-
zésre nem nehéz elinvitál-
ni, mert aki már egyszer 
kipróbálta, az újra és újra 
eljön. Védőnőnk, Tibáné 
Hamvasi Zsuzsanna javas-
latai alapján készítettük 
el az ünnepi menüsort. 
A karácsonyi ajánlatban 
birsalma krémleves, az 
aszalt gyümölcsös rizs-
ágyon tálalt, fűszerezett 
gesztenyével töltött puly-
kamell szerepelt. Desz-
szertnek forralt boros 
muffin és meggyes-mákos 
bejgligyűrűt sütöttünk. 
A szilveszteri ajánlatban 
elengedhetetlen a malac-
hús, ezért zöldségágyon 
sült sertéscsülök készült 
el a sütőnkben. A délutáni 

sürgés-forgás után kora-
estére mindenki jólesően 
nyugtázta, hogy ismétel-
ten jókat sütöttünk ki. Kö-
szönetünket tolmácsoljuk 
a klub nevében Tibáné 
Hamvasi Zsuzsannának. 
Olvasóinkkal egy ízle-
tes ünnepi receptet osz-
tunk meg az alábbiakban:
Töltött pulykamell te-
kercs. Hozzávalók 8 sze-
mélyre: 0,80-1 kg pulyka-
mell, 20 dkg natúr gesz-
tenye massza, kevés főző-
tejszín, só, szerecsendió, 
színes bors ízlés szerint, 
néhény szem aszalt szilva, 

4 gerezd fokhagyma ap-
róra zúzva narancshaja 
vékony csíkokra vágva, 
2 narancs leve. A pulyka 
mellet megfelezzük. Az 
egyik oldalánál kezdve fel-
nyitjuk, kicsit kikloffoljuk. 
Mindkét oldalát sózzuk, 
állni hagyjuk. A másik 
darabbal is elvégezzük 
ezt a műveletet. Utána 
elkészítjük a gesztenye 
tölteléket: a gesztenyepü-
rét összetörjük, sózzuk, 
borsozzuk, beletesszük a 
szerecsendiót-jól érezhe-
tő legyen az íze, ennek a 
fűszernek kell dominálni - Neller Borbála

művelődési házban. Nyeremény: ajándékcsomag a 
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet felajánlásából. 
A megfejtést névvel, címmel, telefonszámmal ellátott 
kis papírlapon kérjük bedobni a művelődési ház 
főbejárata melletti fali postaládába. Egy ingatlanról 
egy megfejtést tudunk elfogadni!

Meghatározások: 1. Eljövetel más szóval, 2. Édesszá-
júak kedvence,  3. Hajnali mise neve, 4. A világosság 
jelképe, 5. A szeretet ünnepe,  6. A rossz gyerek kapja, 
7. A kiállító festőművész keresztneve, 8. Aszalt szőlő-
szem, 9. Összetartozó emberek közössége, 10. A há-
rom királyok egyike, 11. Régies bunda, 12. A mikulás 
névadó püspöke, 13. A karácsony szimbóluma, 14. 
Havon siklik, 15. Ez jelezte a bölcseknek Jézus születését

és annyi főzőtejszínt ön-
tünk hozzá, hogy jól ken-
hető masszát kapjunk. 
Ezzel a masszával mindkét 
melldarabot egyenletesen 
bekenjük. Az egyikre az 
apróra összevágott aszalt 
szilvát fektetjük egy csík-
ban a szélére, a másik 
húsra pedig a fokhagymát 
tesszük. Összetekerjük a 
húsokat, fogpiszkálóval 
megtűzzük, hogy szét ne 
csússzanak. A vékony-
ra vágott, fehér részétől 
megtisztított narancs-
héjával megtűzdeljük a 
húst. Serpenyőben diónyi 
vajon hirtelen mindkét 
oldalukat pirosra sütjük, 
majd kevés vízzel felönt-
jük és fedő alatt puhá-
ra pároljuk. Ha puha és 
a vizet elfőtte, a fedőt 
levesszük és a két na-
rancs levével locsolgatva 
pirosra sütjük. Ha kész, 
10 perc pihentetés után 
felszeleteljük.

Fotó: VP
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„Fűben-fában orvosság” - tartja a 
régi, bölcs és igaz mondás. Az em-
ber a növényekben találhatta meg 
az első orvosságát. A gyógynövé-
nyeknek nagy a múltjuk, jelenük 
van és sokat ígérő a jövőjük is.

Egészségrovatunkban a homeopátia 
után egy másik fontos alternatív 
gyógymódról, a gyógynövények-
ről lesz szó. A gyógynövényekről 
már annyit biztosan tudunk, hogy 
használatuk eredete régebbre nyú-
lik vissza, mint az ember írott 
története. A gyógynövények meg-
ismerése a felfedezésük óta eltelt 
évezredek folyamán egyre bővült. 
A szerzett tapasztalatok újabb és 
újabb felfedezésekkel gyarapodva 
szálltak nemzedékről nemzedékre. 
A gyógynövények száma ma már 
világszerte sok ezerre tehető, mint 
hivatalos gyógyszerek, gyógyszer-
ipari nyers- és alapanyagok. Jelentős 
részük, mint egyszerű természetes 
teaszerek, különösen megbecsültek.
A gyógynövények nem csodaszerek, 
nem a „csodaerejükkel”, hanem a 
bennük rejlő értékes hatóanyagok-
kal gyógyítanak, ha helyes indokkal 
és módszerrel alkalmazzuk. Nem 
lekicsinylendő sok gyógynövény ér-
tékes tulajdonsága, hiszen egyszerű 
teaként elkészítve is már kész gyógy-
szerként szolgálnak. A gyógynövé-
nyek alkalmazásai és hatóformái 
sokfélék: tea, tinktúra, gyógybor, 
gyógypálinka, krémek, kenőcsök, 
szirupok, végbél- és hüvelykúpok, 
tabletták, ragtapaszok, jégkockák 
és paszták. Zöld levelek és hajtások 
formájában pakolásként hasznosít-
hatók. Hogyan készítsünk gyógyte-
át? A gyógyteák elkészítésének és 
fogyasztásának is vannak szabályai, 
amelyek nélkül hiába várjuk segítsé-
güket. Attól függően, hogy a növény 
mely része alkalmas a felhasználásra, 

az elkészítés módja is különböző.
Általában forrázatot készítünk 
hatóanyagban gazdag illóolajos nö-
vényekből, pontosabban levelekből 
és virágzatból, amelyek elég puhák 
ehhez az eljáráshoz. Ezeket a része-
ket soha ne főzzük és ne forraljuk, 
mert akkor az értékes gyógyhatású 
anyag a gőzzel eltávozik. Ha viszont 
nem elég forró a víz, a szárazanyag 
nemes része nem oldódik ki. A 
forrázatot 3-8 perc után szűrjük 
le. Főzet készülhet a keményebb, 
tömörebb részekből, gyökerekből, 
héjból, szárból, gumóból, termésből. 
A főzet lényege a forralás, a föld 
feletti részeket általában 5 percig, 
a gyökereket, kérgeket pedig 10-20 
percig kell forralni. A leszűrt főzetet 
ajánlatos azonnal elfogyasztani. Elő-
fordul, hogy a növény hőérzékeny 
hatóanyagot tartalmaz, ilyen a csip-
kebogyó és a lenmag, ekkor áztatás 
szükséges. Ez langyos vízben törté-
nik szobahőmérsékleten, 8-10 órán 
át, például estétől reggelig. Ezután 
leszűrjük és a gyógytea langyosítás 
után fogyasztható. A régi (1 évnél 
régebbi) gyógyfüvekből fürdőt ké-

szíthetünk. Ahhoz, hogy a gyógynö-
vényeknek még inkább lehetőséget 
adjunk, hogy kifejthessék hatásukat, 
érdemes megfontolni a következő 
tanácsokat is: - Lehetőség szerint 
ne használjunk fém- és műanyag 
eszközöket, ehelyett inkább üveg, 
kerámia és fa eszközöket válasszunk. 
- Egy csészényi (2dl) gyógyteához 
kb. egy teáskanálnyi (szárított) 
gyógynövényt használjunk. - Na-
gyon gyakran azért hatástalanok a 
gyógynövénykúrák, mert azt túlsá-
gosan rövid ideig folytatják. Alap-
elv, hogy a súlyos, idült betegségek 
gyógynövénykúráit 3 hónapig kell 
folytatni, azután rövidebb szünet 
után ismételt kúrákat kell kezdeni. 
- Egy-egy kúrát mindig érdemes 
életmódbeli változtatásokkal egy-
bekötni, hogy minél teljesebb és 
tartósabb eredményt érjünk el. 
Együtt, egymást kiegészítve érvé-
nyesül a természetes gyógymódok 
hatása, az új szokások, a természe-
tes életmód kialakításával együtt. 
- Soha ne használjunk cukrot a 

Fűben- fában orvosság: gyógynövények

(folytatás a 11. oldalon)

hirmondo_2012_december.indd   8 2012.12.17.   16:52:09



9KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2012. december

gyógyteák édesítéséhez, mert csök-
kenti, illetve módosítja azok ha-
tását. Ha mindenképpen szeret-
nénk ízesíteni a teát, tegyünk bele 
egy kevés mézet. - Soha ne igyuk 
forrón a gyógyteát, várjuk meg, 
amíg kellemes hőmérsékletűre hűl. 
- A tea készítéséhez jó minőségű 
vizet használjunk, forrázat készíté-
sekor ne hagyjuk a vizet a forrás-
pont elérése után magában forrni. 
Szervezetünknek különösen nagy 
támaszra van szüksége ilyenkor 
télen, hiszen több és nehezebb ételt 
fogyasztunk, keveset mozgunk és 
immunrendszerünkre is nagyobb 
teher hárul. Ilyenkor sokat segítenek 

a gyógyteák a méregtelenítésben, 
és megszabadíthatnak a felszedett 
fölös kilóktól.Méregtelenítéssel 
a szervezetünkben felhalmozó-
dott toxinok távozását segítjük elő, 
amelyek egyébként akár maradan-
dó károsodásokat is okozhatnak.  
A máriatövis és az articsóka támo-
gatja a máj- és az epefunkciót, a 
gyermekláncfű, a petrezselyem, a 
csalán és a zsurló pedig élénkíti a 
vese- és hólyagműködést és ezáltal 
közvetett módon méregtelenítik a 
vért és a szöveteket. Ráadásul már 14 
nap is elegendő egy gyógynövénykú-
rához! Megfázás elleni teák a felso-
rolás szintjén: bodza, csipkebogyó,  
kamilla, hársfa, borsmenta, cit-

romfű, kasvirág, zöld tea. Influenza 
ellen ajánlott: kasvirág tea, zöld tea, 
bodza, csipkebogyó, hársfavirág, 
gyömbér, homoktövis.  Gyógyhatású 
fűszernövények, a teljesség igénye 
nélkül: bazsalikom, borsmenta, 
citromfű, édeskömény, fahéj, ka-
kukkfű, rozmaring, fokhagyma, 
vöröshagyma.

Bízom benne, hogy felkeltettem 
figyelmüket a gyógynövények hasz-
nálata iránt, amely hasznos ki-
egészítője lehet a hagyományos 
orvoslásnak.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
védőnő

(folytatás a 10. oldalról)

Fűben- fában orvosság: gyógynövények

Portré sorozatunk újabb darabja 
rendhagyó módon egyszerre há-
rom személyt mutat be. Iskolánk 
technikai dolgozói Lachatáné Mag-
dika, Luncznerné Anikó és Rétesné 
Editke, akiknek tevékenysége nélkül 
nem lenne iskolánk élete teljes. 
Lelkiismeretes és odaadó munka-
végzésük nagyfokú gyerekszeretettel 
társul. Tevékenységük során kialakí-
tott emberi kapcsolataik a gyerekek 
és a pedagógus kollégák felé is pél-
dás. Személyiségükkel nagyszerűen 
segítik nevelő munkánk kiteljesedé-

sét. Munkájukkal, magatartásukkal 
jelentősen hozzájárulnak a mások 
által irigyelt munkahelyi légkör 
kialakításához.

Elképzelhető, hogy január elsejétől 
a kardoskúti önkormányzat köz-
alkalmazottai lesznek, ez esetben 
új munkáltatójuk a polgármester  
lesz.  Az iskola összes pedagógusa és 
tanulója is reméli, hogy a változás el-
lenére is ugyanolyan jó munkatársak 
lesznek, mint voltak. 

Nélkülük sem működne az iskola Új tehetségsáv indult az őszi szü-
net után iskolánkban. „Katika Kis 
Kézművesei” projekt keretében 
Andrékó Pálné, heti két órában 
az alsó tagozatos gyerekeket kü-
lönböző kézműves technikákkal 
ismerteti meg. A szalmázáson 
kívül számtalan egyéb tevékeny-
ség várja a gyerekeket. A fonással, 
kötélsodrással kezdve a mézeska-
lács készítésen és gyertyaöntésen 
keresztül a bőrmegmunkálás, 
a csontfaragás is a program ré-
sze lesz a második félévben. A 
későbbiekben tervezzük az arra 
érdemes munkák értékesítését is.

Hetedik alkalommal rendeztük meg 
a művelődési ház berkein belül a Tö-
kös Bulit. Nagy érdeklődés mellett, 
jó hangulatban töltöttük el az időt.

A Polgármesteri Hivatalban a téli 
igazgatási szünet időpontja: 2012. 
december 27. napjától december 
31. napjáig. Az ügyeleti beosztást 
kísérje figyelemmel a honla-
pon, valamint a hirdetőtáblán.

Igazgatási szünet

VJ
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Néhány hét múlva újra állami 
fenntartásúvá válnak az önkor-
mányzati iskolák. 

Kardoskút, iskoláját 2008. augusz-
tus elsejével kénytelen volt átadni 
iskola-fenntartási megállapodás 
keretében Orosházának, mert az ön-
álló működéshez szükséges tanulói 
létszám nem volt meg.

Néhány év óta városi iskola tagin-
tézményeként működünk. Az elmúlt 
négy év egyértelműen pozitív ta-
pasztalatokat hozott. Sikerült a nyolc 
évfolyamos szerkezetet megőrizni. 
Pályázati forrásokból több millió 
forinthoz jutottunk, eszközökhöz, 
programokhoz, továbbképzési le-
hetőségekhez. A kis óraszámú tan-
tárgyakat társiskolákból áttanító 
tanárokkal színvonalasan tanítjuk. 
Kollégáink szakmai kapcsolatai ki-
szélesedtek és más iskolák program-
jaiba, rendezvényeibe lehetőségünk 
van bekapcsolódni. 

Tanulóink magatartása, viselkedése 
idegen- és hazai környezetben is 
az emberi együttélés szabályainak 

magas szinten megfelel. Tanulói 
létszámunk negyvennégy tanulóról 
hatvan fölé emelkedett az elmúlt 
évek során. 

A kardoskúti óvodával az együttmű-
ködésünk - azzal együtt, hogy más 
fenntartója van a két intézménynek - 
szoros, építő jellegű, egymás szem-
pontjaira figyelemmel levő. 

A jelenlegi Táncsics Közoktatási 
intézménybeli tagintézményi létünk 
tanulóink részére a felsőoktatásig 
biztosítja iskolaváltás nélkül a to-
vábbtanulás lehetőségét. 

A tehetségközpont, nevéből is adó-
dóan külön programokat, tehet-
ségsávokat nyújt a tanulói szemé-
lyiségek fejlődésére, a tehetségek 
kibontakoztatására. A TMKIT ál-
lami fenntartású intézménnyé válik 
január elsejétől, de az igazi változás 
csak szeptember elsejével következik 
be. A tavasz és a nyár során bekövet-
kező döntések - amelyeket nem az 
intézmény, nem a város és nem is 
Kardoskút hoz meg, hanem a járási 
tankerület igazgatója - határozzák 

meg életünk és működésünk további 
körülményeit.

A kormányzati kommunikáció a 
változások szükségességét az esély-
egyenlőség biztosításának igényével 
magyarázza.

Véleményünk szerint a kardoskúti 
tagintézményben - ami az iskolán 
múlik, az esélyeket illetően - eddig 
is megkapták tanulóink, amit meg 
kellett kapniuk.

Integrációnk egy nagy intézménybe 
megteremtette számukra a fejlődés 
lehetőségét, amit növekvő tanulói 
létszámunk is igazol. Hírünket, meg-
ítélésünket, szakmai presztizsünket 
emelte a városi fenntartás ténye. 

Örülnénk, ha a kialakult rendszert 
az állami átszervezés nem törné 
meg, nem szakítaná el. Ebben a hely-
zetben kérjük minden az iskolával 
kapcsolatban lévő és kapcsolatban 
nem lévő kardoskúti támogatását.

Államosítás előtt áll az oktatás

Menyhárt Krisztina kolléganőnk 
szervezte meg, hogy kedves isme-
rőse, aki - ráadásul született angol 
hölgy - cukrász és szakács vég-
zettségű és jelenleg községünkben 
él, szívesen teremtene alkalmat 
tanulóink részére az angol nyelv 
gyakorlására. A legjobb tanulók-
ból válogattunk gyerekeket, akik 
közösen készítettek el egy hagyo-
mányos angol kekszet Nancy-vel. 
A későbbiekben további nyelvgya-
korlási alkalmakat is szeretnénk 
szervezni.

Kekszsütés angolul

A Kardoskút Községért Közalapít-
vány által kiírt pályázaton százezer 
forintot nyert iskolánk. Az elnyert 
összeget az egykori technika műhely-
ként használt helyiség tornaszobává 
alakítására fordítjuk. Az átalakítás 
önkéntes szülők közhasznú munka-
vállalásával el is kezdődött. Terveink 
szerint a második félévtől már hasz-
nálatba is vesszük, ezzel a megemelt 
számú testnevelési órák és egyéb 
mozgásos foglalkozások számára 
nem csak a művelődési ház nagy-
terme fog a rendelkezésükre állni.

Tornaszoba összefogással

Lengyel György polgármester első 
teendői között szerepelt a tele-
pülésközpontban megújult park 
műszaki átadásán részt venni.  
A legfontosabb tudnivalókat 
megosztotta olvasóinkkal. A mű-
szaki átadás-átvétel november 
végén megtörtént. A műszaki 
ellenőr, Bajaczán Mihály mindent 
rendben talált. Az első ütemnek 
megfelelően minden elkészült. 
A park most még nem látszó 
zöld környezetét tavaszra virá-
gokkal fogjuk színesebbé tenni. 

Műszaki átadás

Iskolai hírek:
Verasztó József
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Kardoskút Község Önkormány-
zata 8/2000. (V. 04.) számú ren-
deletével Kardoskút Községért 
kitüntetést alapított. A kitüntetés 
adományozására a Képviselő-tes-
tület jogosult. 

Az adományozásra javaslatot tehet-
nek az önkormányzat képviselői, 
a községben működő egyházak, 
pártok, társadalmi szervezetek, civil 
szervezetek, magánszemélyek. A ki-
tüntetés azon magánszemélyek vagy 
közösségek részére adományozható, 
aki Kardoskút községért maradan-
dót alkottak, illetve kiemelkedő te-
vékenységet végeztek. A kitüntetést 
egy személy vagy közösség csak egy 
alkalommal kaphatja meg. Az évente 
adományozható kitüntetések száma 
egy darab. A rendelet 2012. szep-
tember 10-től hatályos módosítása 
szerint a kitüntetés posztumusz is 
adományozható. Kardoskút Község 
Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a javaslattétel lehetőségére 
felhívást tett közzé, amelyben kérte, 
hogy a javaslatokat 2012. szeptem-

ber 15-ig juttassák el a Polgármesteri 
Hivatalba. A beérkezett javaslatokról  
a Képviselő-testület 2012. szeptem-
ber 27-i ülése keretében tartott zárt 
ülésén döntött. A képviselők 4 igen 
szavazattal egyhangúlag döntést 
hoztak arról, hogy 2012. évben a 
Kardoskút Községért kitüntetés 

Ünnepélyes testületi ülés

a 2012.  augusztus 14-én elhunyt 
Ramasz Imre László polgármester 
részére posztumuszként kerüljön 
átadásra. A kitüntetés a 2012. nov-
ember 16-án, vasárnap megren-
dezett ünnepélyes testületi ülésen  
került átadásra, így tisztelegve az 
elhunyt polgármester emléke előtt.

Csárdaszálláson vendégszerepeltünk
A csárdaszállási falugondnok 
meghívására látogattunk el az 
ottani művelődési házba.

A Kardoskúti Főnix Színjátszó 
Csoport a csárdaszállási karácso-
nyi ünnepségen mutatkozott be 
hat színdarabbal, amelyek közül 
négyet még sehol sem láthatott a 
nagyérdemű. A szereplés egyfajta 
főpróbának is jó volt, hiszen nagyon 
készülünk a kardoskúti bemutatóra 
új darabjainkkal, amelyet a Magyar 
Kultúra Napján szeretnénk előadni. 
A fogadtatás szívélyes volt, finom va-
csorával vendégeltek meg bennünket. 

Fotó: Rajki Judit

Fotó: Nagy Zsoltné

VP
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Megkérdeztük - Mit szól a választás eredményéhez?

Szabó Gyula
Nem ezt a végeredményt 
vártam, de gratulálok az 
új polgármesternek. Azt 
várom tőle, hogy a leírt 
ígéreteit betartsa. Sajnos 
ezt már megcáfolta ak-
kor, amikor az első kép-
viselő-testületi ülésen a 
fizetését elfogadta. Az az 
ember, aki a saját portáján 
nem tud rendet tartani, 
az hogyan akar első em-
berként egy falut vezetni?

Kürti Mihály
Meglepett az eredmény. 
Azok után, hogy Imre 
nincs, senki sem lesz 
olyan polgármester, mint 
amilyen Ő volt, de majd 
meglátjuk. A falu nagy 
része pozitívan áll a dol-
gokhoz és bízom ben-
ne, hogy segíteni fogják 
az új polgármestert. Azt, 
hogy Gombkötő Lajos 
bácsi a képviselőségéről 
lemondott ,  sajnálom.

Szente László
Két fiatal került a település 
élére. A polgármester és az 
alpolgármester dinami-
kus lendületében bízom. 
A mai kornak megfelelő  
ritmust fel tudják venni. 
Remélem, hogy ezzel a  
lendülettel meg tudják óvni 
a meglévő értékeinket és a 
továbbiakban is a fejlődést 
tudják elősegíteni.Nem 
lesz egyszerű dolguk, de a 
falunak melléjük kell állni. 

Gőghné Dán Rozália
Örülök, hogy a választás 
békésen, a „nagypolitika” 
bevonása nélkül zajlott. 
Nem örülök, hogy leginkább 
érzelmi alapon választottunk. 
A jelöltek bemutatkozásán 
sajnos nem hangzottak el 
olyan tervek, ígéretek, ame-
lyek alapján eldönthettük 
volna, hogy ki lehet a leginkább  
hasznára falunknak. Most 
közös erővel támogassuk pol-
gármesterünket munkájában. 
Megválasztásához gratulálok. 
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