
Változásokkal teli élet zajlik telepü-
lésünk központjában. Elkezdődtek 
a beruházások, építőmunkásokkal 
és kisebb-nagyobb munkagépek-
kel találkozhatnak az erre járók.

Amint már előző lapszámainkban is 
beszámoltunk róla, a Március 15-e 
téren lévő park 
és játszótér terü-
lete a következő 
hetekben teljesen 
megújul. A kivi-
telező cég a Túri 
és Társa Kft. lett, 
amely legkedve-
zőbb ajánlatte-
vőként nyerte el 
a közbeszerzési 
eljárásban a jogot 
a munka elvégzésére. A park terve-
zésekor azt vették figyelembe, hogy 
egy látványos, illetve átláthatóbb 
szerkezetű tér valósuljon meg a 
megújítás révén. Az eddigiekben 
nem volt világítás a parkban, ami 

most megvalósul, illetve kis csobogó 
is díszíteni fogja a parkosított terü-
letet. A színes térkövekkel burkolt 
sétány is meghosszabbodik, s kültéri 
asztalitenisz asztal és sakktábla is 
a kikapcsolódási lehetőségeket 
bővíti ezután. A parkot körülvevő 
sövényt visszanyírták, egyedül a 

művelődési házzal szemben került 
eltávolításra, mivel ott parkoló-
helyeket építenek ki. A hivatal 
mellett és a postához közel is új 
parkolókkal gyarapszik a település. 
A megállapodás alapján november 

közepére elkészülnek a park fel-
újítási munkálataival. Legutóbbi 
lapszámunkban hírt adtunk a másik 
nagyobb beruházásról, amely a  
református egyházközséggel közösen 
zajlik. A Kardoskúti Ifjúsági Üdülő- 
és Konferencia Központ alapkőleté-
tele október 5-én ünnepélyes keretek 

között lezajlott, az 
alapozási munká-
latok az önkor-
mányzati telken 
megkezdődtek. 
Az úgynevezett 
Brigádházban az 
átalakítási mun-
kák folynak, hogy 
modern kiszol-
gálóhelységek és 
konferenciaterem 

létesülhessen az épületben. Ha a 
kivitelezéssel jó ütemben haladnak, 
akár már a jövő nyáron benépesülhet 
a tábor vendégekkel, akiknek a négy-
ágyas szobák mellett sátorozásra 
is lehetőségük nyílik. NB

Fotó: VP
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Búcsú Ramasz Imre polgármestertől

Településünk elhunyt polgármes-
terére Pusztai Ádám önkormány-
zati képviselő búcsúbeszédéből 
idézett gondolatokkal emléke-
zünk.

„Egy élet lezárult. Egy szív megszűnt 
dobogni. Aki társunk, ismerősünk 
volt, aki velünk együtt vallotta, 
élte mindig emberi hitvallását, 
 a létezést – annyira szeretett és ismert 
alakjában, hangjában, tekintetében 
és mozdulatában – nincs többé. 

Lezárult egy élet, amely cselek-
vésekből, döntésekből, örömök-
ből, szomorúságból és mindenek-
előtt felelősségből állt.  Élet volt! 
Nem eltöltött évek – megélt élet. 
Ramasz Imre László, aki ezt a sorsot  
hordta és vállalta – ember volt. 
Alkotó a munkában, köznapjainak 
és ünnepeinek megtervezésében. 

Dolgozott amíg tehette, nemcsak 
önmaga és családja érdekében, ha-
nem a nagyobb emberi közösség, 
a településen élők javára is. 

Az évtizedek alatt változtak a társa-
dalmi szokások, politikai viszonyok 
– Ő azonban meg tudott maradni 
racionálisan gondolkodó, hétköz-
napi embernek. Felelősséget érzett a 
rászorulókról, az idősekről való gon-
doskodásban. Hivatali szobájának 
ajtaja mindig nyitva állt bárki előtt és 
nem kellett titkárnőnél bejelentkez-
ni, esetleg sorszámot húzni. Igazi lo-
kálpatriótaként fontosnak tartotta a 
helyi értékek, hagyományok megőr-
zését, a gyökerek ápolását. A község 
dinamikus fejlődése nem vitatható, 
melyben a polgármester kezde-
ményező készségének, áldozatos 
munkájának jelentős szerepe volt.  
Feladatát nem rutinból végezte, 

mert rutinból nem lehet az emberek 
bizalmát sokáig megtartani. Hiába 
védtük, óvtuk volna – eredendő tü-
zet hordozott. Nem pislákolt – égett. 
Égett, amíg az élet foglalata megtar-
totta, míg léte azt lehetővé tette.„

Végezetül Márai Sándor  gondolataival 
búcsúzunk: 

„ Az életnek értéket csak a szol-
gálat adhat, amellyel az embe-
rek ügye felé fordulunk. Ember 
módra élsz, ha igazságosan élsz. 
Ha minden cselekedeted és sza-
vad mélyén a szándék van: nem 
ártani az embernek. Néha csak 
azzal, hogy nem hallgatod el az 
egyszerű igazságokat. Néha csak 
azzal, hogy nem mondod tovább, 
amit mások hazudnak. Néha csak 
azzal, hogy nem mondasz igent, 
amikor mindenki kiabál; kö-
vetkezetesen nem beleegyezni 
abba, ami az emberek hazugsága 
– nagyobb hősiesség, mint alkal-
milag hangosan és mell döngetve 
tiltakozni ellene. A halálos ágyon 
csak akkor pihenhetsz nyugodtan, 
ha minden nap, minden öntuda-
toddal az igazságot szolgáltad.”

Ramasz Imre Kardoskúton szü-
letett 1952. június 4-én, és kisebb 
megszakításokkal mindig is a tele-
pülésen élt és dolgozott. 1969-től 
1977-ig a Kardoskúti Rákóczi Mg. 
Szövetkezetben dolgozott és ebben 
az időszakban érettségizett az oros-
házi Kossuth Lajos Mezőgazdasági 
Szakközépiskolában. Rövid ideig 
tartó súlyos betegséget követően 
2012. augusztus 14-én hunyt el. 
Végső búcsúztatására a kardoskúti 
temetőben augusztus 21-én ke-
rült sor. Emlékét örökké őrizzük.
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2012. június 28-i ülésén a testület 
két szorosan összefüggő napirend 
tárgyalásával kezdte a munkáját. 
Beszámolót hallgatott meg a község 
közbiztonsági helyzetéről Czecher 
Péter r.alezredes, kapitányságvezető 
és D. Tóth Máté körzeti megbízott 
előadásában, amelyet a Kardos-
kúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
Egyesület beszámolója követett. 
Összességében megállapítható, hogy 
a település közbiztonsági helyzete jó, 
a két szervezet szorosan együttmű-
ködik egymással.

Harmadik napirendként a 2011/2012. 
évi tanév eddig eltelt időszakának 
munkájáról számolt be dr. Blahó 
János főigazgató és Verasztó József 
tagintézmény igazgató. A képviselők 
és a napirend előadója egyetértettek 
abban, hogy az elmúlt évek iskolát 
érintő döntései jónak bizonyultak, 
minőségi javulás következett be az 
intézmény működésében. A köz-
nevelési törvényben foglaltak helyi 
szintű megvalósítása kérdésében 
azonban nem tisztázódott a jövő-
kép, figyelemmel arra, hogy számos  
információ hiányzott.

2012. augusztus 9-i soron kívüli 
ülésén a testület jóváhagyta a Kar-
doskúti pihenőpark kialakítása és 
bővítése tárgyában a közbeszerzé-
sekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
alapján szükséges közbeszerzési eljá-
rás ajánlattételi felhívását, valamint 
megjelölte a Tender-Co Kft. – mint 
lebonyolító – részére, hogy mely 
ajánlattevők részére kéri megküldeni 
az ajánlattételi felhívást.

2012. augusztus 15-én a képviselő-
testület fennállása óta legszomo-
rúbb soron kívüli ülését tartotta. 
A képviselők teljes egyetértésben 
az önkormányzat saját halottjává 

nyilvánították a tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Ramasz Imre pol-
gármestert.

2012. augusztus 23-án ugyancsak 
soron kívüli testületi ülésen döntött 
a testület a Tanyafejlesztési Program 
keretében pályázat beadásáról, mely 
közel félmillió forintos eszközbe-
szerzésre vonatkozott. A 10 %-os 
önerőt az önkormányzat a költség-
vetési tartalék terhére biztosította.

2012. szeptember 4-én a közbeszer-
zési eljárás keretében érkezett aján-
latok elbírálására került sor. Ennek 
alapján a Kardoskúti pihenőpark 
kialakítása és bővítése megnevezésű 
beruházás nyertes kivitelezője a Túri 
és Társa Kft. (Nagykörű, Forráspart 
3.) lett. A kivitelezési szerződés 
alapján a munkálatok 2012. október 
1-jén kezdődnek és várhatóan nov-
ember 16-án fejeződnek be.

2012. szeptember 6-án a munkaterv 
szerinti ülésre került sor. Tájékoztató 

hangzott el a Kardoskúti Zrt. te-
vékenységéről, a településre kiható 
gazdasági, társadalmi hatásairól. 
Második napirendként a 2012. évi 
költségvetés első félévi teljesítéséről 
szóló beszámoló és ezzel össze-
függésben a költségvetési rendelet 
módosítása volt terítéken, míg har-
madik napirendként a szociális fel-
adatok ellátásáról szóló beszámoló.
Sor került az október 23-i megem-
lékezés előkészítésére és néhány 
támogatási kérelem elbírálására. 
A Képviselő-testület tudomásul 
vette Rajki Juditnak, a Kardoskúti 
Hírmondó szerkesztőségi tagjának 
lemondását, eddig végzett mun-
kájáért pedig köszönetét fejezte ki. 
Egyidejűleg javasolta a szerkesztőség 
tagjának felkérni Tibáné Hamvasi 
Zsuzsannát. Végezetül felhatalmaz-
ta a testület az alpolgármestert és a 
jegyzőt, hogy a szomszédos telepü-
lések vezetőivel kezdjenek tárgya-
lásokat a közös hivatal létrehozása 
tárgyában, tekintettel a törvényi 
határidőre.

Testületi ülések összefoglalója

2012. augusztus 31-én ülésezett 
a Helyi Választási Bizottság és 
döntött az időközi polgármester 
választás időpontjáról, valamint 
meghatározta eljárási határidőit.

Az időközi választás időpontja: 
2012. november 25. (vasárnap). A 
választópolgárok a névjegyzékbe 
vételről szóló értesítőt és ajánló-
szelvényt október 8. és október 11. 
között kapták kézhez. A névjegyzék 
pedig október 10. és október 14. 
között került közszemlére tételre. 
Jelöltet ajánlani 2012. október 26-án 
(pénteken) 16 óráig lehet és ugyan-
csak ezen időpontig lehet a jelöltet 
bejelenteni a választási bizottságnál 

az ajánlószelvények leadásával. A 
választási kampány 2012. november 
25-én 00.00 óráig tart, ezen időpont-
tól a szavazás befejezéséig pedig 
kampánycsend lesz. A választási  
bizottság megbízott tagjainak bejelen-
tési határideje november 9-e 16 óra. 

Felhívom a választópolgárok fi-
gyelmét, hogy a választási határ-
idők jogvesztőek. A helyi válasz-
tási iroda a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint az ön-
kormányzat honlapján folyama-
tosan közzéteszi a választással 
kapcsolatos jogi információkat. 

Választási hírek

Az oldalt összeállította:
dr. Mészáros Erzsébet

hirmondo_2012_oktober.indd   3 2012.10.14.   15:54:45



4 KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2012.  október

Tisztelt Választópolgárok!

Az 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 
6. § g) pontja alapján tájékoztatom 
a Tisztelt Választópolgárokat, hogy 
a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. tv. 9. §. -a alapján:

Polgármester jelölt  az,  akit  a 
10.000-nél kevesebb lakosú te-
lepülés választópolgárainak leg-
alább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

A választópolgár lakóhelyén, vagy – 
ha lakóhelye mellett legkésőbb a vá-
lasztás kitűzését megelőző 30. napig 
tartózkodási helyet létesített – beje-
lentett tartózkodási helyén választhat.

A névjegyzék kifüggesztésének 
időpontja:  2012. október 10.

A névjegyzékben szereplő választó-
polgárok száma a kifüggesztés idő-
pontjában: 758 fő. A fentiek alapján 

ahhoz, hogy valaki polgármesterje-
lölt legyen legalább 23 darab érvényes 
ajánlószelvényt kell összegyűjtenie.

Az ajánlószelvények gyűjtésének 
megkezdését megelőzően a jelölő 
szervezetnek, illetőleg a független je-
löltnek be kell jelentkeznie az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 65-68. §-a szerinti, 
a Nemzeti Adatvédelmi és Informá-
ciószabadság Hatóság által vezetett 
adatvédelmi nyilvántartásba. Az 
adatkezelést csak a nyilvántartásba 
történő bejelentkezést követően, 
az Adatvédelmi Hatóság határoza-
tának birtokában kezdhető meg!

Felhívom a jelölő szervezetek és a 
független jelöltek figyelmét, hogy 
a kérelem benyújtásakor a kitöl-
tött nyomtatványon – a határidők 
rövidségére, és az adatkezelés spe-
cialitására tekintettel – jelezzék 
az Adatvédelmi Hatóság részére a 

nyilvántartásba vétel sürgősségét.
A bejelentkezéshez szükséges adat-
lap beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatalban, illetve letölthető a  
www.naih.hu oldalról, az adatvé-
delmi nyilvántartás menüpontból. 

A szövegszerkesztő programmal 
kitöltött adatlapot menteni kell, 
majd két példányban kitöltve, 
aláírva, könyvelt postai külde-
ményként megküldeni a kérelem 
nyomtatványon szereplő címre. 
Lehetőség van továbbá a www.
naih.hu oldalon a bejelentkezés 
elektronikus lebonyolítására is.

A polgármesterjelöltek az aján-
lószelvényeket 2012. október 26. 
napján 16 óráig adhatják le a Pol-
gármesteri Hivatalban. A határidő 
jogvesztő. A jelöltet a Helyi Válasz-
tási Bizottság a bejelentést követő 2 
napon belül veszi nyilvántartásba.

Hirdetmény polgármester választáshoz

A művelődési házban induló  
KRESZ- tanfolyamra  lehet 
jelentkezni 2012. október 18-án, 
csütörtökön 17 órai kezdettel. 

BÁL  2012. november 10-én, 
szombaton 19 órai kezdettel 
a művelődési házban. Vacso-
ra: marhapörkölt, főtt burgonya, 
savanyúság. A belépőjegy elő-
vételben 2.200.- Ft/fő áron vá-
sárolható a művelődési házban. 

VII. TÖKÖS BULI a mű-
velődési házban 2012. október 
31-én, szerdán 17 órától. A tök-
faragáshoz eszközöket, kellékeket 
mindenki hozzon magával. Kortól 
függetlenül mindenkit szeretettel 
várunk a tökfaragásra! A legjob-
bakat jutalomban részesítjük!

A Polgármesteri Hivatalban 2012. 
október 15. és november 18. nap-
ja közötti időszakban a szociá-
lis ügyintézés területén az ügy-
félfogadás korlátozásra került.  
 
Az ügyfélfogadási időpontok: 

hétfő: 8,00 órától – 11,00 óráig és 
csütörtök:   13,00 órától – 16,00 óráig. 
 
E területen a feladatok ellátása he-
lyettesítéssel megoldott, így kérem 
az ügyfelek megértését és az ügyfél-
fogadási idők betartását.

Járványügyi megelőző intézkedés-
ként a rókák veszettség elleni im-
munizálásával kapcsolatos csalétek 

vakcina kihelyezése okán a vakci-
názás kezdetétől számított 14 na-
pig, azaz 2012. október 1. és 2012. 
október 15. között a község teljes 
közigazgatási területére ebzárlatot 
és legeltetési tilalmat rendelt el az 
illetékes hatóság. 

A járványügyi intézkedés szabályai 
megismerhetők a község hirdető-
tábláján.

Hivatali hírek

dr. Mészáros Erzsébet
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Újságunk szerkesztőségében 
nemrégiben személyi változások 
történtek. 

Rajki Judit kollégánk főiskolai 
tanulmányainak megkezdése 
illetve megnövekedett munkahelyi 
elfoglaltságai miatt 2012 szeptem-
berétől nem állandó tagja szer-
kesztőségünknek. Amennyiben 
ideje engedi a továbbiakban is 
közreműködést vállalt rendez-
vényeinknél. A képviselő-tes-
tülethez továbbított lemondá-
sát a legutóbbi testületi ülésen 
a képviselők megtárgyalták. A 
testület határozatban megkö-
szönte Rajki Juditnak az eddigi 
időszakban végzett önkéntesen 
vállalt szerkesztőségi munkáját.  
A szerkesztőségbe - a főszerkesz-
tő javaslatára - Tibáné Hamvasi 
Zsuzsanna került be új tagnak, 
aki védőnői hivatása mellett sze-
ret írni, több témában is jártas.  
Mostantól az egészségügy, a ter-
mészetgyógyászat és a külön-
böző generációkat érintő írásai
fogják színesíteni lapunkat. 

Változások házunk táján

Magyarországon egyedülálló  
vágási technológiát ígér a tele-
pülésünkön nemrégiben átadott 
vágóhíd. Az innen kikerülő húst 
a perzsa és az arab országokba 
szállítják, ahol vallási okokból 
az ún.„halal” eljárással feldol-
gozott termékeket fogyasztják. 

Az ünnepélyes megnyitón iráni üz-
letemberek is megtekintették a vágó-
hidat, amelynek akkreditációja meg-
történt. Az iszlám vallás előírásai 
szerint eljáró üzem még néptelen, 
a fejleményekről tájékozódtunk a 
Times Square Holding Ltd. -nél.  

– A vágóhíd szeptember 5-i ünne-
pélyes átadása óta sok változás nem 
történt. A betervezett próbavágásra 
egyenlőre beszállítói késés miatt vár-
ni kell - válaszolt röviden újságunk 
kérdésére Rácz Dóra menedzser. A 
munkaerő felvételre vonatkozóan 
annyit tudtunk meg a cég kép-
viselőjétől, hogy több jelentkező 
személyes adatát rögzítették. A to-
vábbi fejleményekről tájékoztatást 
ígértek, ezért amint újabb informá-
ciókat tudunk meg a cég vezetésétől,  
híradással leszünk a lakosság felé. 

Neller Borbála

Az üzemavatás már megtörtént

Az idén nyáron ünnepeltük erdélyi 
testvértelepüléseinkkel közösen 
a kapcsolat létrejöttének tíz éves 
évfordulóját. 

Augusztus  e l ső  napjaiban a 
kardoskúti családok indultak út-
nak, hogy meglátogassák erdélyi 
barátaikat Homoródjánosfalván 
és Homoróddarócon.  Az idei év 
emlékezetes marad mindenki szá-
mára, hiszen a kerek évfordulóra a 
családok nagy örömmel készültek. 
A látogatás idején a falunapi is-
tentisztelet keretén belül ajándék-
tárggyal kedveskedett egymásnak 

a három település, jelezvén, hogy 
az egy évtizede tartó barátság erős 
szállá szövődött közöttük. Ezen 
alkalomból képviselő-testületünk 
döntése alapján több mint száz 
könyvet ajándékozott Kardoskút 
község a Homoróddaróci általános 
iskolának és óvodának. Az ünnep-
lés idején még senki sem gondolta, 
hogy Ramasz Imre polgármesternek 
ez lesz az utolsó erdélyi látogatása. 
Reméljük a jövőben a szálaink csak 
tovább erősödnek, hiszen a családok 
közötti igaz barátságokat semmi és 
senki nem szakíthatja szét.

NB

Egy évtizedes a testvértelepülési kapcsolat

Fotó: VP

Fotó: VP
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Az Orosházi Kistérség 
Egyesített Gyermekjóléti 
Központja és Családsegítő 
Szolgálata novembertől a 
művelődési házban baráti 
beszélgetéseket szervez a 
„Generációk együttélése, 
többgenerációs család”
témakörben. A beszélge-
téseket meghívott szakem-
berek vezetik. Tervezett 
témáink: A családok, mit 
értünk alatta ma, hogyan 
változott az idők során. A 
család, mint közösségek 
rendszere. Az idősödés 
folyamata lelki és testi 

szempontból. Szétszóratva 
a világba, „hétvégi” nagy-
szülők. Újra egy fedél alatt 
a három generáció. Ho-
gyan készültek fel régen 
és ma a nagyszülők távo-
zására. Nagyszülők felké-
szülnek-e a búcsúra. Té-
majavaslataikat előzetesen 
is várja: Gál József család-
gondozó. Az első beszél-
getés időpontja: 2012. 
november 21-e, szerda, 
17 óra, a művelődési 
ház klubterme.
Előadó: Szanka Szilvia 
pszichológus. 

Előadás sorozat

1. nyugdíjas pályázatunk jellege, 2. épülő szállónk jelzője, 3. külterületi lakosok összejövetele, 4. előadás-
sorozat témaköre, 5. ennyi éves a testvértelepülési kapcsolat, 6. Gombkötő Judit tanárnő egyik tantárgya,  
7. október 22-i előadónk családneve, 8. induló tanfolyam a műv. házban, 9. rókák betegsége, 10. ebben a 
hónapban fejezik be a parkot, 11. ünnepélyes okirat elhelyezés építkezéskor, 12. természetbarát gyógymód,  
13. Lenti emlékverseny első helyezettje. A rejtvény megfejtését és a beküldő elérhetőségét tartalmazó kis lapot 
a műv. ház bejáratánál lévő postaládába kérjük bedobni. Beérkezési határidő: 2012. október 30. kedd 18 óra. 
Sorsolás: október 31-én, 17 órakor. A szerencsés megfejtő a művelődési ház által felajánlott ajándékot kapja. 
Előző rejtvényünk nyertese: Károlyi Jenőné (Munkácsy sor)

Októberi rejtvényünk
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Először is nézzük meg, 
mi is az a homeopátia?  

A homeopátia sokak által 
alkalmazott és elismert 
orvosi irányzat, amely-
nek alapítása Samuel 
Hahnemann nevéhez fű-
ződik. Legfőbb alapelve az 
úgynevezett hasonlósági 
törvény, amelynek értel-
mében a hasonlók ha-
sonlókkal gyógyíttatnak. 
A beteg azt a gyógyszer-
anyagot kapja homeopá-
tiás hígításban, amit hígí-
tatlanul adva az egészséges 
emberben kiváltja a beteg 
panaszaihoz hasonló tü-
neteket. A homeopátiás 
gyógyítás jellegzetességei 
már az ókorban Hippok-
ratésznál is megjelentek. 
Hahnemann vitathatatlan 
érdeme, hogy az elődök 
felismerését felelevení-
tette, módszertanilag át-
dolgozta és a gyakorlatba 
átültette. Első pillanatban 
a homeopátiás terápia 
természettudományos 
szempontból talán kép-
telennek látszik. A ho-
meopátia olyan egyénre 
szabott gyógymód, amely 
a beteg ember egészét - 
testi és lelki tüneteit - egy-
aránt figyelembe veszi a 
gyógyszer kiválasztásánál.
A gyógymód képviselői 
természetesen soha nem 
akarják módszerükkel 

a klasszikus orvostudo-
mányt feleslegessé tenni 
és támadni. Ezért az úgy-
nevezett hagyományos 
orvoslás és a homeopátia 
nem egymás ellenségei, 
hanem egymást kiegészítő 
gyógymódok. Samuel 
Hahnemann szerint „Az 
orvos legfőbb és egyedüli 
elhivatottsága a betegek 
egészségessé tétele, amit 
gyógyításnak neveznek.”
A homeopátiában gyó-
gyításra használt szerek 
kiindulási anyagai legna-
gyobb részben növényi, 
kisebb mennyiségben 
ásványi- és állati erede-
tűek. Ezeken kívül tar-
talmazhatnak más, úgy-
nevezett bioterápiás ké-
szítményeket, de ezeket 
mindig orvos rendeli el. 
A homeopátiás szereket 
nem kutató laboratóriu-
mokban fejlesztik ki. A 
gyógyszervizsgálatokban 
egészséges önkéntes em-
berek vesznek részt. A 
vizsgálatok általában há-
rom hétig tartanak és ez 
idő alatt lejegyzik a részt-
vevők összes testi - lelki 
tünetét és érzetét. A kü-
lönféle gyógyszerképeket 
gyógyszertan könyvekben 
foglalják össze és ezek a 
pontos leírások segítenek, 
hogy egy adott beteg-
ség tüneteinek legjobban 
megfelelő szer képét ki-
választhassák és a szerrel 
a beteget meggyógyítsák.
Gyógyszerformák: az 
egykomponensű szerek 
golyócska formában ke-
rülnek forgalomba, míg a 

komplex szerek tabletta, 
szirup formában kaphatók.
Az adagolás gyakorisága 
és a választott potencia 
meghatározó jelentőségű. 
Általában elmondható, 
hogy minél erőteljeseb-
bek, minél jellegzete-
sebbek a tünetek, annál 
gyakrabban kell szedni a 
szereket. A panaszok mér-
séklődésének megfelelően 
pedig egyre ritkábban.  
A homeopátiás szerek, 
golyócskák, tabletták, szi-
rupok a száj nyálkahár-
tyáján szívódnak fel, ezért 
célszerű őket a szájban 
tartogatni vagy a nyelv alá 
téve megvárni, amíg elol-
vadnak. Csecsemőknek a 
golyócskákat kevés vízben 
feloldva adjuk, műanyag 
kanálban. Az erősebb il-
latanyagok közömbösítik 
a hatásukat, ezért a ho-
meopátiás gyógyszereket 
a mentolos fogkrémek 
vagy más mentolos sze-
rek használata, evés - ivás 
előtt vagy után fél órával 
érdemes bevenni. A ho-
meopátiás terápia előnyei:
Sokszoros hígításuk mi-
att semmilyen mellék-
hatást nem okoznak.
Túlérzékenységi, allergiás 
reakciók nem lépnek fel.
Hagyományos gyógysze-
rekkel kombinálhatóak!
A jól kiválasztott szerek 
gyógyítják a heveny és 
krónikus betegségeket.
Megelőzésre is alkalmasak.
Serkentik az öngyógyulá-
si mechanizmust, erősí-
tik az immunrendszert.
Betegség esetén a ho-

meopátiás szerekkel el 
lehet kezdeni az öngyó-
gyítást, de ha a tünetek 
súlyosságuktól függően 
pár nap alatt nem ja-
vulnak, minden eset-
ben szükséges az orvo-
si kivizsgálás és ellátás!
A szép őszi napok száma 
sajnos egyre kevesebb 
lesz, beköszönt a zord 
ősz, s vele együtt a meg-
fázásos tünetek illetve a 
felső légúti betegségek is 
többször jelentkeznek.
A nátha is jórészben ví-
rusfertőzések következ-
tében alakul ki. Az orr-
folyás megjelenhet lázzal 
vagy anélkül is. Kísérheti 
tüsszögés, orrdugulás, 
híg vagy sűrű orrvála-
dékozás. Nagyon fon-
tos a kisgyermeknél az 
orrváladék rendszeres 
eltávolítása az orrüregből, 
különben a pangó váladék 
újabb fertőzések (arcüreg-
gyulladás, fülgyulladás) 
forrása lehet. Ha a nátha 
bakteriális fertőzés miatt 
alakul ki, enyhébb esetben 
adhatjuk a homeopátiás 
szereket önmagukban, 
de ha szükséges antibio-
tikumos kezelés mellé is. 
Bízom benne, hogy is-
mertetőm felkeltette a fi-
gyelmüket a homeopátiás 
lehetőségek széles tárhá-
zának megismerésére és 
alkalmazására. A homeo-
pátiás szerek szedésével 
kapcsolatosan is fordulja-
nak hozzám bizalommal.

A homeopátia otthoni alkalmazása

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
védőnő
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Az iskolafenntartó önkormányzat
kezdeményezésére a meghosz-
szabbított téli szünet miatt ta-
nítási napot szerveztünk kü-
l ö n l e g e s  p r o g r a m m a l  o k -
tóber hatodikán, szombaton. 

A tanítási órák mellé az osztályok 
tanulóiból és önkéntes felnőtt csa-
ládtagokból szervezett csapatok 
részére honvédelmi jellegű versenyt 
rendeztünk. Az izgalmas, érdekes 
és szokatlan feladatok teljesítése 
diákot, felnőttet egyaránt lelkesített. 
Akkor is, amikor gránátot kellett 
dobni a feltételezett ellenségre, 
akkor is, amikor vegyi anyaggal 
szennyezett terület felett kellett 
átjutni, vagy akkor is, amikor a 
padlásról elmenekült ellenség által 
hátrahagyott felszerelési tárgya-
kat kellett a sötétben megkeresni. 

A vetélkedő során alkalmunk volt 
méltóképpen felidézni az aradi 
vértanúk emlékét is és megismerni 
életrajzukat, emberi nagyságukat. 
A nyolc csapat életkoruknak meg-
felelő nehézségű feladatokkal ta-
lálta magát szembe, ahol pedig 
nehéznek bizonyult a megoldás, 

ott segítettek a felnőttek.  Az élmé-
nyen és a közös problémamegoldá-
son volt a hangsúly és nem a vetélke-
désen, de természetesen a kialakult 
rangsor alapján értékeltük és jutal-
maztuk a csapatok teljesítményét. 

A szoros verseny első helyezettje a 
hetedik osztály lett. Második helye-
zést a negyedikesek értek el, míg a 
harmadikosok lettek a harmadikok.
A kellemes jó idő, a támogatók 
nemes lelkű felajánlásai és a Szülői 

Szervezet aktivistáinak munkája, 
a közreműködő pedagógusok 
munkaköri feladatba nem so-
rolható tevékenysége együtte-
sen járult hozzá a nap sikeréhez. 

Támogatóink: Agrár Zrt. Kardoskút, 
Gádoros és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, az itt meg nem nevezett, 
de a közösség által ismert szülők 
anyagi és tárgyi hozzájárulása. 

Ügyességi próba az emlékezés jegyében 

Verasztó József

A XIII. Fehértó Napján rende-
zett természetismereti vetélke-
dőn iskolánk csapata harmadik  
helyezést ért el  a tizenöt csapat részvé-
telével zajló versenyen. Csapattagok: 
Dénes Gabriella 6. o., Nádasdi  
Alexandra 6. o., Földesi Dominik 7. 
o., Lunczner Gyula 7. o. 

Gesztenye Galopp Békéssámson-
ban. Szeptember 21-én iskolánk csa-
pata is részt vett és váltakozó sikerrel
teljesítette a húsz állomásos nyolc kilo-
méter hosszú hat órás akadálypályát.

Csapattagok: Csizmadia Alexandra 
7.o., Gyetyinás Pálma 7.o., Földesi 
Dominik 7. o., Császár István 8.o.

Szeptember 27-én, a gyermekjóléti 
szolgálat munkatársai által szer-
vezett országházi koronalátoga-
táson kilenc tanulónk vett részt. 

Iskolai rövidhírek Ne légy szomorú

Ne légy szomorú,
Hisz rád ragyog a Nap,

Téged simogat meleg sugara.
Ne légy szomorú,

Hisz a szél halk sóhaja
Néked zenél.

Ne légy szomorú,
Ha az élet zord,

Hisz barátod ölelő
Karja betakar.

Gőghné Dán Rozália
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Iskolánk egykori kitűnő tanulója 
négy éve újra fontos szereplője 
iskolánk életének. Angol- német 
szakos tanárként az összes évfo-
lyam nyelvtanulásának irányítója. 
Gyermekvállalás után újra a rá 
jellemző lendülettel, szakmai igé-
nyességgel, osztályfőnöki felada-
tokat is vállalva folytatja hivatását. 

Az általános iskolások mellett  
középiskolások is gyakran megkere-
sik a nyelvek tanulása során adódó 
problémáikkal. Ezáltal széleskörű ta-
pasztalatokkal rendelkezik a nyelvta-
nulást illetően. Sajnálatosnak tartja 
az utóbbi évek tendenciáját, hogy az 
angol nyelv minden más nyelv fölé 
kerekedik, pedig nekünk elsősorban 
a német nyelvvel kellene foglalkozni 
és csak utána az angollal. - Sajnos 
mi magyarok nyelvünk egyedisége 
és különlegessége miatt nehezen ta-
nulunk meg más nyelveket. Pedig a 
kisgyermekkorban hétéves korig az 
agyi központok tulajdonságai segítik 
a nyelvek elsajátítását. Példának volt 
gimnáziumi osztálytársát hozta föl, 

aki észt férjével Írországban él és 
kislányuk egyszerre tanul magyarul, 
észtül és angolul. Egykori óvodába 
járó tanítványai már iskolások és az 
évekkel ezelőtti játékos foglalkozá-
sok során szerzett nyelvi emlékeikre 
jól lehet építeni.  Mi itt Kardoskúton 
ilyen nyelvi környezetet nem tudunk 

Portré Gombkötő Judit Emesével
teremteni ugyan, de a helyi körül-
ményeink, csoportadottságaink se-
gítik a nyelvtanulást. Különösen, ha 
terjedne az a jó példa, amikor a szülő 
napi rendszerességgel mondatja fel 
gyermekével a leckét még középis-
kolás korban is. Igaz, hogy a szülő 
már nem tudja minden esetben 
követni a tanulnivalót, de a család 
napirendjében a leckekikérdezés, 
felmondás szertartása hiányozna, 
ha elhagynák azt. 

A Judittal folytatott beszélgetés 
tovább erősíti bennem azt a meg-
győződést, hogy iskolánk légköre, a 
tanulókat érő alacsony stressz szint, 
a felesleges versengő mentalitás eről-
tetése helyett a ”mindenki magáért 
tanul” értékét erősíti, s a tanulási 
kudarcok számát csökkenti.

A nyugati határszélről, Sopronból 
hazatelepült egykori tanítványunk 
kedveli jelenlegi munkahelyét és 
nem szívesen tanítana nagy létszámú  
városi iskolában. 

Verasztó József

Újra hangos az iskola folyosója és 
udvara. Az előző tanévhez képest öt 
tanulóval többen vagyunk. Újabb 
diákok érkeztek Orosházáról és 
így már heten járnak át hozzánk.

A Táncsics Közoktatási Intézmény 
tagintézményeként kezdjük az új 
évet. A tehetséggondozás jelentősé-
ge és hangsúlya tovább terjed és bő-
vül. Új tehetségsávokat szervezünk 
helyben és biztosítjuk a városi szak-
körökbe való részvételt a kardoskúti 
gyerekek számára. Folytatjuk hagyo-
mányos iskolai programjainkat is, 
amelyek közül a Fehértó napi ren-
dezvényünk sikeres és eredményes 

volt. Választható órakeret jut a ma-
tematikának és a szövegértés, szö-
vegalkotásnak.  A tanév újdonsága, 
hogy mindennapos testnevelést első 
és ötödik osztályokban kötelező 
bevezetni. A változtatás találkozott 
a tanulók igényeivel és a művelődési 
ház nagytermének igénybevételével 
sikerült a feltételeket is biztosítani. 
Az új tanév második hetében szer-
veztük meg az őszi úszásoktatást a 
Rózsa fürdőben. Az évek óta részt-
vevő gyerekek vízbiztonsága, úszás 
tudása szemmel láthatóan fejlődött. 
Nyolc első osztályos tanuló felújított 
teremben kezdhette meg iskolai 
tanulmányait. A különleges egyéni-

ségekkel rendelkező osztály foko-
zatosan ismerkedik az iskolai élet 
szabályaival és követelményeivel. 
A hatályos törvényi feltételek szerint 
az utolsó önkormányzati fenn-
tartású tanévünket kezdtük meg 
szeptember elsején. Januártól az 
általános iskolákat államosítják. 
A helyi közösség régóta felismert 
érdeke, az általános iskolai oktatás 
nyolc évfolyamának helyben tartá-
sa. Ezen dolgozunk közös akarattal 
a kardoskúti képviselő-testülettel, 
a jegyzőasszonnyal, a Szülői szer-
vezettel és minden közösségünk 
sorsáért felelősséget érző személlyel.

VJ

A hangsúly a tehetséggondozáson van
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Az idén ősszel is megrendezésre 
került Pusztaközponton és a  
Körös-Maros Nemzeti Park ter-
mészetvédelmi területén a hagyo-
mányosan nagy népszerűségnek 
örvendő Fehértó Napja. A ti-
zenharmadik alkalom is tarto-
gatott újdonságokat, érdekessé-
geket a kilátogató vendégeknek.

Már kora reggel elkezdődtek az 
előkészületek, hogy délidőre elké-
szüljön a nyolc nagy bogrács szürke 
marha pörkölt. A környékről tizenöt 
iskolai csapat indult az elsőségért 
a természetvédelmi vetélkedőn. 
A kardoskúti iskolások is kitettek 
magukért, s jó eredménnyel, a 
harmadik helyen zártak. Napköz-
ben a népi kultúrára épülő hagyo-
mányőrző műsorok színesítették 
a változatos programot. Ragadozó 
madár bemutatókon, kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt az 
érdeklődők. Emellett fotó-, fafaragó- 
és természeti témájú kiállításokat is 
megtekinthettek a múzeum épüle-
tében és az Olvasókörben. Az idei 

évben is sokan kíváncsiak voltak 
a Fehértóra és környezetére, amit 
az év ezen az egy napján lehet csak 
teljes közelségéből megcsodálni. A 
mostani száraz tómeder nem kedvez 
a madaraknak, ezért a nemzeti 
park munkatársai vízzel töltik fel a 
tómedret, hogy az itt lévő madarak 
se maradjanak víz nélkül. Ezzel 
próbálják maradásra bírni őket. 

A kisvonatnak ismételten nagy sikere 
volt, amit községünk önkormány-
zata biztosított a rendezvényhez. 
Az időjárás kegyes volt aznap hoz-
zánk, déltől igazi kellemes napsütés 
hivogatta az érdeklődőket. Mire 
a hangulatos táncház lezárta a 
nap eseményeit, a pörkölt, s min-
den más finom falat elfogyott.

A sikeres tizenharmadik

Kardoskút hallgatag falucska a 
természet ölén. Minden év au-
gusztusában ünnepel. Idős em-
berek gyülekeznek itt ilyenkor, 
mint ősszel az útra kelő darvak. 

Ekkor van a vers- és prózaíró 
pályázat díjkiosztó ünnepsége. 
Ez a rendezvény országos hírrel bír. 
Távoli városokból is érkeznek pá-
lyázatok, olykor még Erdélyből is. 
Életem boltívét tartók egyike, Imi 
unokám is eljött Mosonmagyaró-
várról, hogy nagyiját elkísérje erre 
az eseményre, amely feldíszíti e nap 
homlokzatát. Az augusztusi nap 
fényszőnyege alatt vitt bennünket 

nagyapóval, 17 évével, friss jogo-
sítvánnyal, az öreg Trabantunkkal. 
Gurultunk a pusztán át, hol messze 
siklik a képzelet, és a hőség csillogó 
hullámai reszketnek a táj felett, és 
a szelek sóhaja suhan a csendes 
pusztán át. Dérlepte hajú, öregesen 
parcellázott arcú emberek igyekez-
nek a kultúrház felé. Az ünnepség 
hangszerelője Borika, a kultúrház 
vezetője. Mosolygós arcával, kedves 
szavakkal köszönti az idős pályázó-
kat. Koszorús Oszkár helytörténész a 
zsűri elnöke, az írások lektora. A köz-
ség vezetősége évek óta szívügyének 
tekinti ezeket a rendezvényeket, 
amelynek kezdeményezője és mai 

napig támogatója Nagyné Szöllősi 
Teréz. Sok ember munkájával jön 
létre ez a rendkívüli nap. Kegyet-
len, haszonelvű világunkban itt a 
lélek gazdagságát értékelő szellem 
lengi be a kultúrtermet. A dérlepte 
hajjal koronázott arcok kisimulnak 
az örömteli várakozásban, majd az 
elismerésben. A tollforgató idős 
emberek írásaik által betekintést 
nyerhetnek kortársaik életébe, lelki 
gazdagságába. Az írás kegyelmi 
állapot, a lélek ünnepe és elixírje.
Szép napunk volt augusztus 25-
én. Köszönet a rendezőknek.

Kardos Mihályné, egy pályázó
Hódmezővásárhelyről

Ünnep Kardoskúton - irodalmi díjkiosztó

Fotó: VP

NB
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III. Lenti József emlékverseny
Lenti Józsefre emlékeztünk a nyolc 
csapat részvételével megrendezett 
kispályás labdarúgó kupán. 

Lenti tanár úr több mint negy-
ven éves pedagógusi pályafutása 
alatt rengeteg diákkal megsze-
rettette nem csak a focit, hanem 
számtalan egyéb sportot is. A já-
ték stílusa méltó volt az emlék-
versenyhez, hiszen barátságos és 
sportszerű mérkőzések zajlottak. 

Az elmúlt három évben három 
különböző csapat nyerte az első 
díjat, így az idén is újabb helyen 
tölt el egy évet a vándorserleg.

Végeredmény:
1. AKG
2. Barátság- Orosfarm Sc.
3. Retro Oilers Sc.
4. Orsi 91 Fc.
5. Somogyi Kft. – Kardoskút
6. Evangélikus Fc.
7. Kardoskút
8. Kardoskút Junior

Legjobb kapus: Tenkes Zsolt (AKG)
Legjobb mezőnyjátékos: Berta Gergő 
(Barátság-Orosfarm Sc.)Gólkirály: 
Ugró Kálmán (Retro Oilers Sc.) 

Az emlékverseny megrendezését 

anyagilag támogatta Gombkötő 
Lajos és Varga Pál. Egy-egy serleget 
ajánlott fel Szűcs Ferenc a Berta Jó-
zsef Labdarúgó Alapítvány nevében 
és Szénási József. További támogató 
volt a Móra Ferenc Művelődési Ház.

Kardoskút és Kardoskút Junior csapata

Megyei gyakorlat és tanyafórum községünkben

A Falugondnokok Duna-Tisza 
Közi Egyesületének szervezésé-
ben közel húsz tanya- és falu-
gondnok tett látogatást telepü-
lésünkön, augusztus közepén. 
Az összejövetel célja a már működő 

szolgálatok ellátandó területének 
megismerése. A délelőtt folyamán 
a vendégek meglátogatták intéz-
ményeinket, a Kardoskúti Zrt.-t, 
és megtekintették a nemzeti park 
híres őshonos állatait, majd ezt 

követően az olvasókörben Kocsis 
Péter fotókiállítását. A kialakult jó 
kapcsolatoknak köszönhetően - a 
Máltai Szeretetszolgálat közremű-
ködésével - tizenegy  darab rolátort 
és egy darab kerekesszéket tudtunk 
használatra átadni településünk 
lakóinak. Szeptember 25-én egy 
fórumra került sor Pusztaközpon-
ton. A fórum célja amellett, hogy 
bemutatásra kerüljön a szolgálat 
első féléves tevékenysége az volt, 
hogy az érdeklődők elmondhassák 
észrevételeiket és ötleteiket. Fontos, 
hogy a jövőben ez a fórum rend-
szeresen megrendezésre kerüljön.

Az oldalt összeállította: 
Varga Pál

Fotó: VP

Fotó: SOE
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Megkérdeztük - Hogyan gondol vissza Kardoskútra?

Média és marketing másodszor

A Mag yar  Újság írók  
Országos Szövetsége Helyi 
Lapok Szakosztálya és a 
Média Provincia Kulturális 
Egyesület szervezésében 
húsz szakember vett részt 
a három napos képzésen. 
A térségből és az ország 
más részeiről érkezett 
hallgatók az újságírás szak-
mai követelményeiről, 
a lapkészítés gyakorlati 

munkájáról, a fotózás for-
télyairól hallhattak. Görög 
Ibolya protokoll szakértő 
közéleti viselkedéskultúrá-
ról szóló előadásán a hely-
beliek ingyenesen vehettek 
részt, amely lehetőséggel 
többen éltek. A MÚOSZ 
elnöke személyesen is meg-
köszönte Kardoskútnak, 
hogy támogatja a képzést.

Besenyei Gábor

Fotó: VP

Fejes Sándorné Zsarnovszki Attila Zsarnovszkiné Szemenyei Márta

Tanulmányaim miatt korán 
elkerültem a településről, 
de azóta is nagyon szívesen 
járok haza, a nyugalom szige-
teként gondolok rá. Fontosnak 
tartom, hogy gyermekeim 
is tudják, hol nőttem fel, 
hol szereztem meg a stabil 
alapokat ahhoz, hogy köz-
gazdász diplomát szerez-
zek. Számomra mindig Kar-
doskút marad az otthon.

Felnőtt koromig Kardos-
kúton nevelkedtem, itt telt  
gyermekkorom. Felsőbb  
iskoláim és a munka ugyan 
a fővárosba terelte életemet, 
de Kardoskútról származó  
feleségemmel és fiunkkal 
gyakran jövünk haza szüle-
inkhez, rokonainkhoz.Úgy 
érzem fontos érték számunk-
ra az, hogy Kardoskútra mi 
mindig haza érkezünk.

Havi rendszerességgel lá-
togatok Kardoskútra csa-
ládommal Budapestről, a 
szüleinkhez. Mindig szeretek 
itt lenni, tiszta a levegő, sok 
a fa, vannak szántóföldek 
és állatok, senki sem sze-
metel. A gyermekemnek 
igyekszem megmutatni, 
hogy milyen igazi értékei 
vannak egy ilyen vidéki kis 
falunak, a szülőfalumnak. 

Hajdú Marietta

1953 tavaszától éltem Kar-
doskúton, ahol felnőtt ko-
romra is otthonra találtam. 
Idővel gyermekeim elvándo-
roltak a településről. Amikor 
nyugdíjasok lettünk elcsábí-
tottak minket a Dunántúlra. 
Szívünk egyik fele Kardos-
kúthoz tartozik, ott vannak 
jóbarátaink, közeli ismerő-
seink. Amíg az egészségünk  
engedi, szeretnénk haza járni.
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