
A néphagyomány szerint a vízke-
reszttől húshagyó keddig tartó far-
sangi időszak meghatározója volt 
a téli évszakban pihenő egyszerű 
embernek. 

A farsang a vigasság, a móka és a 
kikapcsolódás idejét jelentette a 
régmúltban. Télen a mezőgazda-
sági munka szünetelt, így ilyenkor 
volt idő a fonókban a fiataloknak 
ismerkedni egymással. Emellett 
táncos összejövetelekkel is színesí-
tették az egyszerű hétköznapokat. 
A tél elűzését zajos mulatságokkal, 
maskarás felvonulásokkal illetve a 
házaknál végzett dramatikus játékok 
segítségével végezték. Máig él a dél-

szláv eredetű, méltán híres mohácsi 
busójárás szokása. A tél végén tartott 
zenés mulatságok felértek egy-egy 
lakodalommal is, hiszen a disznó-
vágások idején könnyebben került 
finom húsos étel az asztalra. Nem 
csoda, hogy ekkortájt tartották meg 
a legtöbb lakodalmat is. A régmúlt 
hagyományaiból máig fennmaradt a 
farsangi népszokás illetve az ilyentájt 
jellemző báli időszak. Települé-
sünkön is évről évre megrendezik 
az oktatási intézmények a farsangi 
mulatságot, ahol a felnőttek együtt 
nevetnek, mókáznak a gyerekekkel.
(Képes beszámoló az iskolások far-
sangjáról a 2. oldalon olvasható)

Fotók: VP

Maskarás kavalkád - farsangoltak az iskolások
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(folytatás az első oldalról) 

Alapos előkészületek után tartal-
mas, jól sikerült farsangi mulat-
sággal búcsúztattuk az idei telet.

Most is jelmezt öltött tanulóink több 
mint fele, nehéz döntés elé állítva 
ezzel a maskarásokat értékelő zsűrit.  
A döntéshozók legszebbnek a török 
lányt találták (Kovács Annabella), 
a legcsúnyábbnak a horrorfilmbe 
illő kinézetű Zombit (Nagy József). 
A több felismerhetetlen jelmezes 
közül a Kukabúvárt díjazták (Far-
kas Szilárd), az ötletesek közül a 
Kardoskúti Hírmondót (Arany 
Dániel). Csoportjelmez kategóriá-
ban a Japán gésák lettek díjazottak 
(Lunczner Petra és unokatestvére). 
Különdíjat produkciójáért „Feke-
te Lunczner Gyula Pákó” kapott.  
A jelmezesek felvonulását az alsó 
tagozatos tánccsoportok fellépése 
követte. Ugrabugrálásuk tetszett a 
közönségnek. A mozgássort Csákiné 
Erzsike tanította be. Újdonság volt a 
szülők fellépése, mint kőműves bri-
gád illetve apáca tánckar és cigány-
tánckar. A műsorok után hagyomá-
nyos tréfás játékokkal, vetélkedőkkel 
mulattuk az időt, majd a télűző bábu 

égetése következett. A tél az égetés 
idejére már elmúlt, ezért az elégetett 
bábu inkább néhány diákunk rossza-
ságának remélt elégetését jelképezte.
Tombolahúzással fejeződött be a bál. 
„A sikernek sok apja van, a kudarc 
mindig árva”. Azért volt sikeres 
rendezvényünk, mert sokan sokat 
dolgoztak érte, bizonyítva ezzel 
közösségünk erejét, életképességét.
Köszönet a nagylelkű támogatók-

nak: Kardoskúti Önkormányzat, 
Kardoskúti Agrár Zrt., Nagy Utazási 
Iroda, Gyopárosfürdő, Orosfarm 
Zrt., IMCO Kft., Prozlik Csaba egyé-
ni vállalkozó, helyi Fidesz csoport.
Köszönet a Móra Ferenc Művelődési 
Ház vendégszeretetéért, köszönet  
Simon Jani bácsinak az évek óta tartó 
támogatásért és minden név szerint 
nem említett segítő segítségéért. 

fotók: VP, írta: Verasztó József
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Kardoskút Község Önkormányzata 
2013. november 28. napján tartotta 
soron következő testületi ülését. 
A napirendek között az Orosházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és 
az Orosházi Tűzoltóparancsnokság 
tevékenységéről számolt be Bajkán 
György tűzoltó őrnagy, valamint 
Vargáné Neller Borbála, a műve-
lődési ház igazgatója tájékoztatta a 
képviselő-testületet az intézmény 
munkájáról, illetve a Kardoskúti Hír-
mondó kiadásával kapcsolatos tevé-
kenységről. A bejelentések között 
a testület elfogadta a természetben 
nyújtott szociális célú tűzifa támo-
gatás jogosultsági feltételeiről szóló 
rendeletet, amelyben a pályázaton 
elnyert szociális célú tűzifa igény-
lésének részletes feltételei kerültek 
meghatározásra. A következő soron 
kívüli testületi ülés megtartására 
2013. december 12. napján került 
sor. A Közös Hivatal tevékenységéről 
szóló beszámoló mellett a tanya-
gondnoki szolgálat működéséről is 
tájékozódott a testület. Napirenden 
szerepelt az átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendelet megvitatása is, amit 
egyhangúlag fogadtak el a képvise-
lők. A 2014. évi munkaterv megtár-
gyalása és elfogadása is megtörtént 
a  soron következő önkormányzati 
választásokig terjedő időszakra 
vonatkozóan. A bejelentések napi-
rend között számos rendelet került 
előterjesztésre; a korábbi rendelet 
hatályon kívül helyezése mellett a 
hatályos jogszabályi rendelkezé-
seknek megfelelően új rendeletet 
alkotott a testület az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról és 
a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatról. Emellett 
módosította a hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munka-
időn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és 
díjairól szóló 5/2011. (IV. 29.) sz. ön-
kormányzati rendeletet, amelyben 
arról is döntött, hogy amennyiben 
a házasulandók legalább egyik tagja 
kardoskúti lakhellyel rendelkezik,   a 
hivatali helyiségben, illetve hivatali 
munkaidőn túl, valamint hivatali 
helyiségen kívüli munkaidőben 
vagy munkaidőn túl történő anya-
könyvi esemény lebonyolításának 
szolgáltatási díja térítésmentes. A 
helyi adókról szóló korábbi három 
rendelet helyett egy rendeletet alko-
tott a testület, amellyel a jogalkotási 
kötelezettségének eleget téve egyben 
egyszerűsíti is a jogi szabályozást.   
A testületnek döntenie kellett az 
előirányzatok átcsoportosításáról 
is, amelyre mezőgazdasági traktor 
vásárlása miatt volt szükség. Az 
év utolsó soros ülésén a képviselő-
testület tagjai kifejezték azon szán-
dékukat, hogy a Táncsics Mihály 
Tehetséggondozó Gimnázium Szak-
középiskola Általános Iskola és Kol-
légium Kardoskúti Tagintézménye a 
Római Katolikus Egyház – Szeged-
Csanádi Egyházmegye – fenntartá-
sába kerüljön, 2014. szeptember 1. 
napjától. A képviselő-testület 2013. 
november 21-én tartott ülésén a 
158/2013. (XI.21.) számú határo-
zatában úgy döntött, hogy a község 
közigazgatási területén a települési 
folyékony kommunális hulladék - 
szippantott szennyvíz - gyűjtésére, 
szállítására és ártalmatlanítására 
nyilvános pályázatot ír ki és a pá-
lyáztatás eredményeként beérkezett 
árajánlatok figyelembevételével a 
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
vállalkozással szerződést köt a te-
vékenység folytatására, egy évre. A 
pályázat elbírálására 2013. december 
17-én tartott soron kívüli testületi 
ülésen került sor, ahol Andrusik 
Gábor, egyéni vállalkozóval történő 

szerződéskötésről született döntés. 
Az ülésen több rendelet elfogadá-
sára is sor került, többek között új 
rendelet született a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgál-
tatásról és a települési szilárd hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
Emellett a jogszabályi változásoknak 
megfelelően új rendelet megalkotása 
vált szükségessé a szociális igaz-
gatásról és a szociális-, valamint 
a gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályozásáról, továbbá a szociális 
ellátásokért fizetendő intézményi 
térítési díjakról szintén külön ren-
deletet fogadtak el a képviselők. A 
szociális ellátásokkal kapcsolatban 
Kardoskút Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a rendszeres szociális 
segélyben részesülő, aktív korú, nem 
foglalkoztatott személyek együtt-
működési kötelezettsége teljesíté-
sével kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából  2014. január 1. napjától az 
Orosházi Kistérség Többcélú Társu-
lását bízza meg.

Fekete Zita kirendeltség- vezető

Személyi jövedelemadónk beval-
lásánál lehetőség nyílik bejegyzett 
civil szervezetek támogatásá-
ra. A jövedelemadónk 1%-ából 
befolyt összegből segíthetjük 
további működésüket. Az aláb-
bi civil szervezeteket ajánljuk 
figyelmükbe, településünk la-
kosságáért működnek, ezért 
kérjük, támogassák munkájukat! 

Kardoskút Községért Köz-
alapítvány:  18381535-1-04

Kardoskúti Polgárőr Egyesület:  
18375767-1-04

1%

Beszámoló az elmúlt testületi ülésekről
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2013. január 1-én állami fenntar-
tásba került az iskolánk. Az elmúlt 
év kezdetén számos tárgyalást kez-
deményeztem az iskola jövőjének 
ügyében. Egy közös cél fogalma-
zódott meg, miszerint az újonnan 
felállt intézményben annak a lehe-
tőségét kerestük, hogy a Kardoskúti 
tagintézmény fenntartása stabilizá-
lódjon, illetve az oktatás színvonala 
erősödjön. Minden eszközével segí-
tette ezt Szűcs Gézáné, az Orosházi 
Járási Tankerület vezetője és a falusi 
közösségek kis létszámú iskoláinak 
potenciális előnyeit nagyon jól isme-
rő főigazgató, dr. Blahó János. Ön-
kormányzatunk képviselő-testülete 
már 2012-ben szándéknyilatkozatot 
hozott az iskola működtetésére, 
amely feladatot az illetékes minisz-
térium jóváhagyásával 2013. január 
1-től az önkormányzat látja el. Miu-
tán a fenntartói költségek kikerültek 
az önkormányzat költségvetéséből, 
a képviselő-testület az iskola mű-
ködtetésén túl támogatja az isko-
lások egyéb programjait, az iskola 
fejlesztését, a felújítási munkákat 
azzal a céllal, hogy a Kardoskúti 
gyerekek mindinkább színvonalas 
körülmények között végezhessék 
általános iskolai tanulmányaikat. 

Ezzel az iskola helyben tartását és 
megerősödését igyekszünk elősegí-
teni. Hangsúlyozom, ehhez az ön-
kormányzat támogatása önmagában 
nem elég, sokkal meghatározóbb a 
pedagógia magas szakmai szerep-
vállalása, az együttműködés és az 
oktatási koncepcióknak megfelelő 
helytállás. Fontos, hogy az iskola 
még inkább szerves részévé váljon 
a településnek, a szülőkkel együtt 
elindult egy aktív közreműködés, ez 
mindenképpen jó út. A közösségnek 
most sokkal nagyobb szerepe van az 
iskola jövőjét illetően. Ezzel kapcso-
latban lépéseket kellett tenni, ugyan-
is a jelenlegi fenntartásban jövő évtől 
nem indítható felső évfolyam, ezen 
túl az alsó évfolyam osztályai is csak 
összevontan indulhatnának. A köz-
nevelésről szóló törvény szigorúan 
létszámkorlátokhoz köti az indítható 
osztályokat. Az iskola ügyében több 
lehetséges fenntartót felkerestem, az 
egyetlen járható útnak a katolikus 
egyházi fenntartás körvonalazódott. 
Négy alkalommal kerestem fel Dr. 
Kiss-Rigó Lászlót, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Püspökét, aki meg-
erősítette, hogy a Kardoskúti iskola 
fenntartása a Szent Gellért Katolikus 
Iskolai Főhatósággal a jövőben meg-

oldható, amennyiben a Kardoskúti 
szülők támogatják az iskola helyben 
tartását és a fenntartóváltást. Miután 
a szülők többsége szándékát fejezte 
ki az iskola egyházi fenntartásának, 
így Kardoskút Község Önkormány-
zatának Képviselő-Testülete a 2013 
decemberi ülésén szándéknyilatko-
zatot fogadott el az iskola katolikus 
egyházi fenntartásba adásáról. A 
szándéknyilatkozatot az Orosházi 
Járási Tankerület vezetője előterjesz-
tette Orosháza Város Önkormány-
zatának Képviselő-Testületi ülésére, 
ahol azt tudomásul vették. A Szent 
Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság 
részéről fogadó szándéknyilatkozat 
érkezett. A dokumentációkat Szűcs 
Gézáné tankerület vezető eljuttatta 
a Klebersberg Intézményfenntartó 
Központ felé. Ezzel párhuzamosan 
levélben tájékoztattam Dr. Hoff-
mann Rózsa köznevelésért felelős 
államtitkár asszonyt, illetve Barabás 
Hunornét, a Szent Gellért Katolikus 
Iskolai Főhatóság főigazgatóját és 
egyben kértem, hogy nevezzék meg 
azokat a sarkalatos szempontokat, 
amelyeknek teljesülniük kell annak 
érdekében, hogy a fenntartóváltás 
jogszerűen végbemehessen.  

Lengyel György

Az iskola közös ügyünk

Tavaly december elején infor-
mális céllal fórumot hívott össze 
a településen élőknek Lengyel 
György polgármester, ahol a tu-
rizmusban rejlő lehetőségekről 
és az ehhez illeszkedő jövőbeli 
pályázati forrásokról hallhat-
tak tájékoztatót az érdeklődők.

A fórum eredményeként a jövőbeli 
turisztikai célok megvalósulása ér-
dekében felvetődött egy közhasznú 
egyesület létrehozásának gondolata. 

Február közepén ezen meggondo-
lásból jött össze közel húsz érdek-
lődő a művelődési házba. A közös 
célok érdekében első lépésként 
megalakították a Kardoskúti Falu-
szépítő és Turisztikai Közhasznú 
Egyesületet, amely a település és 
környékének természeti adottságai-
ra épülve a közeljövőben komplett 
turisztikai célprogramot dolgoz ki. 
Céljaik között szerepel az oktatással 
is összhangba hozni a természeti 
környezetünk adta lehetőségeinket. 

A jelenlévők az alakuló ülésen meg-
választották az egyesület tisztség-
viselőit: az egyesület elnöke Kocsis 
Péter lett, aki nyugdíjazása előtt 13 
évig a nemzeti park munkatársaként 
tevékenykedett. Helyetteseként No-
vák Istvánt választották meg, majd 
a titkári teendőkkel Verasztó Nórát 
bízta meg az egyesület tagsága. 

NB

A helyi turizmusért civil szervezet alakult
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Tájékoztatásul közöljük, hogy a gaz-
dálkodóknak az Őstermelői igazol-
vány kiállításához, érvényesítéséhez 
az alábbiak szükségesek:

 -jelenlegi illetve régi Őstermelői 
igazolvány
 -betétlapokkal együtt
 -Személyi igazolvány
 -lakcímkártya
 -adókártya
 -adószám (kötőjeles, -1-24 végű)
 -MVH-s regisztrációs szám (100-zal 
kezdődik) ha van
 -Kamarai nyilvántartási szám (irá-
nyítószámmal kezdődik)
 -Agrárkamarai befizetéseket (re-

gisztrációs díj 5000 Ft + tagdíj 2-5-
10 ezer Ft. stb.) igazoló csekk, illetve 
átutalás szelvénye
 -Földek helyrajzi számai, ill. te-
rületnagysága pontosan (m2), de 
legalább az alábbi részletességgel pl: 
2,78 hektár
 -Ha van, akkor földhasználati lap-
szemle, ill. tulajdoni lap.
 Tavalyi kék indigós papírok, ame-
lyek az őstermelői kiállításánál 
visszakaptak:
 -Őstermelői kiállítási kérelem
 -Nyilatkozat saját gazdaság ada-
tairól
 -telefonszám
 -e-mail cím, ha van

A március 20-ig érvényesített ős-
termelői igazolvány visszamenőle-
gesen, 2014. január 1-től érvényes.

 Az Őstermelői kiállítása, érvénye-
sítése, betétlapkiadás INGYENES.

Gombkötő Gábor falugazdász szer-
dai napon, 9-16 óra között Kardos-
kúton, a hivatal ügysegédi irodájá-
ban várja az ügyfeleket.

Elérhetőség: 
Gombkötő Gábor falugazdász 

tel.: 30/3744-604

Falugazdászi információk

A lakosság véleményezhette a tervezett költségvetést
Falugyűlésre hívta a település 
lakóit Lengyel György polgár-
mester. Beszámolójában kitért 
a tavalyi év legfontosabb esemé-
nyeire, majd az idei költségvetés 
terveiről beszélt a megjelenteknek.

Az idei tervek között szerepel, hogy 
a tavalyi év folyamán megvásárolt 
volt polgárvédelmi bázishoz na-
gyobb kiadási összeget terveztünk, 
mivel a várhatóan induló START 
munkaprogramnak ide tervezzük 
a „központját” és a programban 
foglalkoztatottak részére a szociális 
helyiségek rendbetétele elengedhe-
tetlen, továbbá magas gáz-, áram- és 
vízszámlával is számolnunk kell. A 
művelődési ház - külön álló - kony-
ha épületének tűzfalát, és az előtte 
lévő főző színnek a megújítását is 
beterveztük. Igényként merült fel 
egy edzőterem kialakítása is, amit 
a tekepálya épületén belül szeret-
nénk kialakítani. A tavaly ősszel 
elkezdett fásításra és a megújult 
parkunk évelő virágokkal történő 

beültetésére is nagyobb összeget 
kívánunk fordítani. A Petőfi utca 
elején, a buszmegállókhoz elhe-
lyezett kerékpár tárolók lefedését 
közfoglalkoztatottak bevonásával 
tervezzük, így csak anyagköltséggel 
számoltunk. Az intézményeinket 
övező kerítések faelemeinek imp-
regnálóval és festékkel történő bevo-
nását szintén a közfoglalkoztatottak 
végzik, így itt is csak anyagköltséggel 
terveztünk. A működtetésünkben 
lévő általános iskolához labdafogó 
sportháló beszerzését irányoztuk 
elő. A háziorvosi szolgálatnál az 
egyeztetés során felmerült számító-
gép; vérnyomásmérő; vércukorszint 
mérő; állványos, nagyítós lámpa; 
valamint orvosi táska megvásárlá-
sára a fedezetet költségvetésünkben 
biztosítjuk. A méhnyakrák elleni 
védőoltás forrása is rendelkezésre 
áll, a képviselő-testület egy korábban 
hozott határozatában már döntött 
erről, az oltást igénylők felmérése 
után a vakcina megrendelhető. Az 
óvodavezető részéről kisebb javítási, 

karbantartási igény, az udvari játé-
kok lefestése, valamint a konyha és a 
mosdók tisztasági meszelése merült 
fel és került betervezése. A költség-
vetési egyeztetés alapján a legszük-
ségesebb felújítások az alábbiak: a 
hivatal mosdójának a felújítása; az 
eltöredezett, megsüllyedt járdasza-
kaszok felújításának a folytatása; az 
iskola épületének felújítása (nyílás-
zárók cseréje, festés). Beruházások: 
az állami gazdaság területén zúzott 
betonból útalap készítése, amellyel 
célunk az ott élők mindennapjainak 
komfortosabbá tétele; hótolólap vá-
sárlásával, a téli hó eltakarítás költ-
ségét jelentősen letudnánk csökken-
teni; defibrillátor beszerzése 
amely kritikus helyzetekben akár 
életet is menthetne; a Pusztaközpon-
ti Olvasókör udvarán egy látogató-
központ kiépítése – uniós forrásból-, 
amely reményeink szerint a környék 
turisztikai látványosságává válhatna. 
A falugyűlés teljes hanganyaga meg-
hallgatható a település weboldalán.

VP
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Mint minden új tanév, úgy az idei 
is a megszokottnál jóval több új-
donságot hozott életünkbe.

A tanév újdonsága, hogy hosszú 
évek után újra összevont osztályt 
kellett szerveznünk az első és má-
sodik évfolyamon. Az átszervezést 
az iskolaotthonos rendszerben 
hajtottuk végre. Ezzel a megoldás-
sal sikerült az összevonásból eredő 
pedagógiai hátrányokat a szülők 
számára megnyugtató mértékben 
csökkentenünk. Az átalakítás sike-
rében döntő szerepe volt Csákiné 
Imre Erzsébet tanítónőnek.
A napközi otthont két évfolyam 
tanulói számára szerveztük, ezzel 
csökkentve a csoport létszámát 
és növelve az egyénre odafigyelés 
mértékét.
A törvényi szabályozás szerint az 
iskola délután tizenhat óráig biztosít 
kötelező foglalkozásokat a tanulók 
számára. Indokolt esetben minden 
kérelemnek helyt adva mentesítet-
tük tanórán kívüli foglakozások alól 

a tanulókat, hogy tovább tudják élni 
eddig megszokott életüket.

Tovább bővültek lehetőségeink a 
felzárkóztatás, tehetséggondozás, a 
következő iskolafokozatra felkészítés 
területén azzal, hogy a pedagógusok 
óraszáma megnőtt.

A nevelő-oktató munkát segítő isko-
latitkár-gazdasági ügyintéző október 
elsejétől nem tagintézményünkben 
látja el munkáját. A megnövekedett 
munkaterheket tovább növelte hu-
mán erőforrásunk elvesztése. Távo-
zásával pótolhatatlan űr keletkezett 
a napi munkavégzés során.  A peda-
gógusok egy része és a tagintézmény 
vezető vette át a napi adminisztratív 
teendők ellátását.  A kialakult hely-
zet hosszú távon nem tartható fent.
Az idei tanévre kitűzött tagintézmé-
nyi céljaink csak részben valósultak 
meg. Sajnos nem sikerült szinten 
tartani tanulóink magatartási hely-
zetét. Felső tagozaton jelentős mér-
tékű romlást tapasztaltunk tanuló-

ink magatartásában annak ellenére, 
hogy az iskola tanulói közel ötven 
százalékának példás a magatartása. 
A jelenség okát a romló társadalmi 
viszonyokban látjuk, amelyek ne-
gatív hatásait nem mindig sikerült 
ellensúlyoznunk. 

Szorgalmi helyzetünk napos oldala 
a nyolc kitűnő tanulói teljesítmény. 
Sajnos csak egy felsős van közöttük, 
Nádasdi Alexandra. Mellettük a hét 
jeles teljesítményt nyújtó tanuló 
teljesítménye is elismerést érdemel. 
Ne feledjük: minél képzettebb, ta-
nultabb valaki, valószínűleg annál 
tartalmasabb, teljesebb élete lehet.

Az érem másik oldala a sok gyenge 
teljesítmény, a hanyag, nemtörő-
döm munkavégzés. Közülük három 
tanuló teljesítménye nem érte el a 
továbbhaladáshoz szükséges szintet. 
Nekik a második félévben minden-
képpen javítaniuk kell.

Verasztó József

Az iskolai félév értékelése

1998 óta működtetjük megszakítás 
nélkül erdei iskolai programunkat.
Kétévente két osztály - az 5. és 
a 6. - tanulói töltenek öt napot 
Gyula-Városerdőn, a DALERD 
Zrt. tájékoztatási központjában. 

Célunk az volt, hogy az öt nap 
maradandó élményeket nyújtson 
és tartós ismereteket adjon a hazai 
lombhullató erdők életközösségé-
ről. Tanulóink közvetlenül jutottak 
ismeretekhez az erdő funkcióiról és 
az ember erdészi tevékenységeiről, 
amelyek a fenntartható fejlődést 
szolgálják. Változatos tevékenysé-
gek, programok és feladatok során 
az osztályok közösségi élete, ösz-

szetartozása erősödött, fejlődött. 
Idei programunk újdonsága, hogy 
először voltunk tanulmányozni 
a téli erdőt. Eddig tavasszal vagy 
ősszel jártuk a környék erdeit. 
Sajnos kevesebb hó várt minket, 

mint amennyit itthon hagytunk 
és így inkább sárdagasztás volt az 
erdőjárás, mintsem hótaposás. En-
nek ellenére is tartalmas, felnőttet 
és gyereket egyaránt próbára tevő 
öt napon vagyunk túl. Köszönet 
a kísérő nevelőknek, Kis János 
és Menyhárt Krisztina tanárok-
nak, hogy külön díjazás nélkül is 
vállaltak szerepet a programban.
A program megvalósulását a Kar-
doskút Községért Közalapítvány 
és a Cinkusiak Baráti Köre támo-
gatásának köszönjük. A tanya-
gondnoknak a csomagok oda-visz-
sza szállításáért vagyunk hálásak. 

VJ

Öt nap Gyula-Városerdőn
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Varga Pál tanyagondnok a képvi-
selő-testület idei első soros ülésén 
néhány fontos információról is 
tájékoztatta a képviselőket.

Pozitív változással indulhat or-
szágosan a tanyagondnokságokat, 
falugondnokságokat fenntartó 
önkormányzatok költségvetési 
tervezése, mivel a 2014. évben 
25% -kal emelkedik az egyes szol-
gálatokra jutó állami normatíva. 
Ennek alapján a helyi tanyagond-

noki szolgálat működésére fel-
használható állami normatíva idén 
januártól évi 2,5 millió forint lesz, a 
tavalyi 1,9 millió forinttal szemben. 

Kardoskút Község Önkormányzata 
által a Darányi Ignác Terven belül 
benyújtott három pályázatunk közül 
egyről már tudjuk, hogy kedvező 
elbírálásban részesült.  A közel-
jövőben beszerzésre kerül egy új 
Volkswagen Transporter kisbusz a 
tanyagondnoki szolgálat működé-

sének segítésére.  Az elnyert támo-
gatási összeg nettó tízmillió forint.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Ceglédi Csoportjának segítségével 
újabb egészségügyi eszközök ér-
kezhetnek településünkre, amelyek 
hozzájárulhatnak az idősek, a bete-
gek mindennapjainak megkönnyí-
téséhez. Várhatóan két kerekesszék-
kel bővül az igényelhető eszközök 
köre, illetve egyéb gyógyászati 
segédeszközöket is kap majd a sze-
retetszolgálattól Kardoskút. 

Hírek a tanyagondnokság háza tájáról

Településünk adhat otthont a  
Falugondnoki találkozónak április 
hónap első felében. Az összejövetel 
a szakmai tapasztalatcsere mellett 
községünk ismertségét is növelheti 
a résztvevők köre által.

A napokban egyeztetésre jött Kar-
doskútra Csörszné Zelenák Katalin, 
a Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesületének ügyvezetője, aki 
szándékát megerősítette, hogy az öt 
megyéből idelátogató vendégeknek 
községünk otthont adhat ennek a je-
les rendezvénynek. Lengyel György 
polgármester és Vargáné Neller 
Borbála művelődési ház igazgató-
val történt egyeztetést követően a 
program részletei is kidolgozásra 
kerültek. A település és a helyi 
tanyagondnoki szolgálat bemutat-
kozása után a szakmai program 
részeként vendégünk lesz a Vidék-

fejlesztési Minisztériumból Kis Zol-
tán vidékfejlesztési osztályvezető. 
Az összejövetel színesítésére Tirják 
László a Körös Maros Nemzeti Park 
igazgatója tart előadást, majd a helyi 
méhészet és kézműves termékek 
bemutatóját is megtekinthetik a 
rendezvény résztvevői. A délutánig 

tartó rendezvény a nemzeti park 
területén zárul, ahol a Kardoskúti 
Pusztával ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők.

Következő lapszámunkban a 
találkozóról képes beszámolót  
olvashatnak.             Írta és fotó: NB

Élelmiszersegély osztás
Tartós fogyasztási cikkeket kapott 
február közepén mintegy százötven 
család a Magyar Ökumenikus Sze-
retetszolgálat jóvoltából. Az önkor-
mányzat Lökösházáról hozta el az 
élelmiszereket, amit a központilag 
megállapított jövedelemszinthez 
igazítva igyekeztek úgy szétosztani, 

hogy az lehetőleg minél szélesebb 
körben eljuthasson a lakossághoz. 
Javarészt idősek, kisnyugdíjasok és 
többgyermekes családok részesültek 
a száraztésztából, kekszből, kon-
zervborsóból és  szárított kenyér-
kockából összeállított csomagból. 
A kiosztásban Török Attila és Gál 

József segítkezett. A külterületeken 
élőknek a tanyagondnoki szolgálat 
közreműködésével juttatták el az 
élelmiszereket. A szervezők tud-
ják, hogy bármennyire is igyekez-
nek, soha nem lehet igazságosan 
dönteni a segélyezettek köréről. 

NB
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A Valentin nap az újabb keletű ün-
nepnapok egyike, amely világszerte 
hódít. Szokás, hogy ilyenkor aján-
dékkal kedveskedünk annak, akit 
a legjobban szeretünk, kedvelünk.

Hagyományteremtő szándékkal 
hívtuk meg a község apraját-nagy-
ját a művelődési házba, hogy az 
őszi Tökös Buli mintájára legyen 
egy tavaszi összejövetelünk, amely 
a kézügyesség fejlesztése mellett 
népszerűvé is válik. A Bálint nap 
ajándékozási szokását hagyomány-
őrző jelleggel ötvöztük Andrékóné 
Katikával, hogy lehetőség szerint 
ne bolti „mű-anyag” aprósággal 
lephessék meg egymást a barátok, 
a szerelmesek, hanem egy sajátkezű 
ajándékkal. Ezért is esett a választás 
a piros mézeskalács szívre. Az általá-
nos iskolások külön is versenyeztek 
osztályszinten, most a legnagyobb 
részvételi arányt az ötödikesek kis 
csapata érte el. Majdnem az osztály 
fele, öt tanuló díszített piros mézes-
kalács szívet. Természetesen az aján-

dék sem maradt el, hiszen mindnyá-
jan egy porcelán teásbögrét kaptak 
emlékül. Az egyéni munkák között 
igen sok akadt, ami figyelemre méltó 
és ígéretesnek bizonyulhat egy-egy 
kézműves pályázat esetén. A gye-
rekek és a fiatalok mellett a felnőtt 
korosztály is képviseltette magát. 
A jó hangulatú összejövetelen volt, 

aki megkóstolta a munkadarabokat, 
az ízletes piros mézeskalácsokat. Az 
egyéni kreativitásban az I. Mézédes 
Valentin napon kiemelkedett és 
díjazott lett: Kopanyicza Lara, Rajki 
Márk, Arany Betti és Őzse Richárd. 
Bízunk benne, hogy a húsvéti játszóhá-
zunk is ilyen népszerű lesz áprilisban.

NB

Mézédes meglepetés Valentin napra

Sorsolás: 2014. márc. 10-én, 16 órakor a műv. házban. Nyeremény: a 
Gádoros Takarék által felajánlott ajándékcsomag. A megfejtéseket  az 
elérhetőség megjelölésével a műv. ház fali postaládájába kérjük bedobni.

1. 1848 emlékezetes nyomdája, 2. A 
tavasz első virága, 3. Bolondos mint 
az áprilisi …, 4. Valentin magyar 
megfelelője, 5. Farsangi időszak 
kezdete, 6. A hiedelem szerint: ha 
talál jeget -töri, ha nem talál -csinál
7. Közeledik a tavasz, ha a pacsirta 
megszólal a névnapján, 8. Múzeum, 
amely előtt Petőfi szavalt, 9. Január 
22-én ünnepeljük országszerte, 10. 
Lunczner Gyuszi utánozta a farsan-
gon, 11. Az idei L. J. Emlékversenyt 
zárja, 12. Ötkarikás játék, 13. Téli 
mulatságok, bálak ideje, 14. Ennyi 
sportág versenyez a Lantos emlék-
versenyben, 15. Télen hordott lábbeli

Megfejtés:  
Petőfi egyik ismert versének címe.

Fejtsen rejtvényt értékes ajándékkosárért

Fotó: Farkas Ferenc
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Az előző évekhez ha-
sonlóan, 2014-ben is le-
hetőség nyílik a mező-
gazdasággal foglalkozó 
magánszemélyek, családi 
gazdálkodók és vállalko-
zások támogatásainak 
előfinanszírozására.

Az idei évre járó terület 
alapú és egyéb támogatá-
sokat az igénylők már feb-
ruár hónaptól megkaphat-
ják a Gádoros Takaréktól 
egyszerű és rövid lejáratú 
finanszírozási formában, 
akár már a támogatás 
igénylése előtt is.

Miért hasznos az előfinan-
szírozás?

- Mert a támogatási ösz-

szeget elköltheti jóval a 
támogatás megérkezése 
előtt.

- Mert szabadon, kötöttsé-
gek nélkül felhasználható.

- Mert olyan célokat való-
síthat meg már az év első 
felében, amelyre a forrásai 
csak az év végén vagy jövő 
év elején lennének bizto-
sítottak.

- Mert vállalkozás, családi 
gazdasága rendkívüli ked-
vező feltételekkel juthat 
rövid lejáratú finanszíro-
záshoz.

- Mert az igénylés és bírá-
lat gyors és egyszerűsített 
formában történik.

2014-ben milyen jellegű 
támogatások finanszíroz 
elő a Gádoros Takarék?

- 2014. évi terület alapú 
támogatás (maximum 69 
ezer Ft hektáronként).

- Agrár-környezetgazdál-
kodási támogatás.

- Állatjóléti támogatások.

- Elkülönített cukortámo-
gatás.

- Állattartás után járó 
támogatások (pl: hízott 
bika, anyatehén tartás).

- Tej és különleges tejtá-
mogatás.
 

- Egyéb támogatások. 

A konstrukciók kezes és 
ingatlanfedezet bevonása 
nélkül is igénybe vehetők, 
mindössze a támogatási 
fedezet mellett.

Az igénylés egyszerűsített 
formában történik, gyors 
bírálattal, így akár egy 
héten belül hozzájuthat 
a támogatási összeg akár 
100%-hoz.

Bővebb információkért, 
és igénylésért kérjük ke-
ressék kollégáinkat a Gá-
doros Takarék helyi kiren-
deltségein!

Indul a 2014. évi agrártámogatások előfinanszírozása a Gádoros Takaréknál

Gádoros Takarék
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Nőgyógyászati rákszűrés

Az embereknek, az emberszabású majmokkal közös tulaj-
donsága a nevetés képessége: a csimpánzok is nevetnek, ha 
megcsiklandozzák őket. Ez a viselkedésminta a legrégebbi 
időkig nyúlik vissza. Az ősember az agresszió vagy a figyel-
meztetés jeleként mutatta ki fogait. De arcának egyidejű 
elfintorításával – furcsa, tagolatlan, ritmikus hangok hal-
latásával – az agressziót szívélyességgé, a figyelmeztetést 
az idők során üdvözléssé változtatta át. A közös nevetés 
a társas kötelékek erősítésének egyik eszköze. Közelebb 
hozza az embereket egymáshoz és szorosabb kapcsolatot 
teremt közöttük. Emellett azonban más jótékony hatásai 
is vannak, testi-lelki értelemben is. Nevetés közben több 
levegő áramlik át a tüdőn, mint légzés közben általában. 
Így a nevetés során több oxigén jut a véráramba. Egyide-
jűleg gyorsul a szívműködés és ez serkenti a vérkeringést. 
A nevetéskor vett vérmintában több „izgató”, élénkíntő 
hatású hormont (pl. adrenalint, noradrenalint, továbbá fáj-
dalomcsillapító hatású endorfint) mutattak ki. Ha valakiből 
kitör a nevetés, előbb testileg, majd szellemileg is éberebbé 
válik. Végül a nevetést kísérő fokozott izomtevékenységet 
az elernyedés időszaka követi: ekkor már az izmok kevésbé 
feszesek, mint a nevetés előtt voltak. Az izomfeszülés és 
elernyedés igen hatásos ellenszere annak, hogy a napi gon-
dok mély nyomokat hagyjanak az emberben. A jótékony 
hatás inkább a humorérzékkel, mint magával a nevetéssel 

van összefüggésben. Ha egy problémát a humor oldaláról 
veszünk szemügyre, az legalább átmenetileg megtöri az 
azzal gyakran együtt járó feszültség nyomasztó érzését és a 
nehézség hirtelen kezelhetővé válik, nem egyszer hosszabb 
távon is. A pszichológusok a humort a mindennapi gondok 
kezelése szempontjából létfontosságúnak tekintik. Segít a 
szellemi egészség megteremtésében és fenntartásában. Azok 
az emberek, akiknek jó a humorérzékük, általában kevesebb 
érzelmi problémával küszködnek és ezeken könnyebben 
túlteszik magukat, mint azok, akik nem tudnak jóízűen 
nevetni vagy csak másokon tudnak, de magukon és saját 
helyzetükön soha. A jó szellemi állapot hozzájárul a testi 
egészség megőrzéséhez is, amit egy harminc éves követési 
vizsgálattal is bizonyítottak. Megállapították, hogy azok, 
akik fiatalon jókedélyűek voltak, az átlagnál kevesebb be-
tegségben szenvedtek 40 éves koruk után, mint azok, akik 
gondterheltebbek voltak, később többet betegeskedtek. 
Ezek szerint a jó kedélyállapot lassítja a testi egészség el-
kerülhetetlen romlását az élet későbbi szakaszában. A mo-
solyra húzódó száj, a szaggatott, artikulálatlan hang, valami 
mélyebb és fontosabb dolgot takar: egy olyan világnézetet, 
amelytől mindannyian jobban érezzük magunkat, s amely 
nemcsak megszépíti, hanem meg is hosszabbítja az életet. 
Forrás: Gyógyítsunk másképpen, szerk.: Garai Attila, Schosser 
Tamás, 1997.                                Tibáné Hamvasi Zsuzsanna

A nevetés gyógyító hatása

hirmondo_2014_1.indd   10 2014.02.24.   0:59:16



11KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2014. március

hirmondo_2014_1.indd   11 2014.02.24.   0:59:17



12 KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2014. március

Immáron negyedik al-
kalommal döntötték a 
fákat a Kardoskútiak a 
biliárd vándorkupáért. 

Január 18-án reggel ti-
zenkét versenyző, három 
négyfős csoportban kezd-
te el a játékot. A két cso-
portelső jutott tovább, 
ahonnan már egyenes 
kieséses rendszerben, két 
győztes játszmáig tar-
tott a versengés. A vég-
eredmény kora délutánra 
kialakult, így - először 
a helyi kultúros biliárd-
versenyek történetében 
- nem sötétben indulhat-
tak haza a versenyzők.
A művelődési ház és a 

Békés Megyei Agrárfej-
lesztési Alapítvány közös 
versenyének dobogósai 
egy utcában laknak, ezért 
az eredményhirdetéskor 
Seres Péter viccesen meg 
is jegyezte, hogy ered-
ményességükkel utcá-

juk hírnevét öregbítik.
A IV. Kardoskút Ván-
dorkupa Biliárdverseny 
helyezettjei:
Farkas Zoltán (1. hely),
Seres Péter (2. hely),
Károlyi László (3. hely),
Mocsári Zoltán (4. hely)

A játékosok már készül-
nek a következő verseny-
re, márciusban a Lantos 
György Emlékverseny 
keretén belüli megméret-
tetésre.

Az oldal cikkeit írta: NB

Kardoskút Vándorkupa - biliárdverseny

A helyi színjátszók tartalmas programmal várták a 
község érdeklődő lakosságát a magyar kultúra napja 
alkalmából.
A téliesre fordult időjárás sem riasztotta vissza azt a 
közel százötven érdeklődőt, akik kíváncsiak voltak a 
FŐNIX- Kardoskúti Amatőr Színjátszó Társulat erre 
az alkalomra összeállított műsorára. A vidám, gondűző 
estén nemcsak színdarabokat láthatott a közönség, 
hanem a társulat egyik legfiatalabb tagja, Őzse Péter 
mutatkozott be két saját dalával. Az Otthon című 

dalban érzésein keresztül mutatja be szülőfalujához, 
Kardoskúthoz fűződő szoros kapcsolatát. A társulat 
által előadott hat színdarab most is nagy tapsot csalt 
ki a nézőkből, s ahogy szokták mondani:  szem nem 
maradt szárazon. 

A társulat február 20-án megalapította a Kardoskúti 
Főnix Közhasznú Kulturális Egyesületet, megvá-
lasztva Őzse Zoltánt elnöknek. Célunk a kultúra és a 
hagyományok megőrzése, ápolása.

Ismét hazai deszkákon a Főnix

Fotó: Abonyi Attila

Fotó: VP
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