
„Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.

Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:

legyen békés, boldog éved!”

Napról napra közeledik az új eszten-
dő, ezért idei utolsó lapszámunkban 
Mentovics Éva Újévi köszöntő című 
versének gondolataival szeretném 
szerkesztőségünk nevében jókíván-

ságainkat tolmácsolni Olvasóinknak.  
Ismét eltelt egy év,  amely kinek- 
kinek jót, s kevésbé jót tartoga-
tott a tarsolyában. Bízunk benne, 
hogy a következő tizenkét hónap 
sem fog szűkölködni szeretetben, 
békességben, hogy a felmerülő 
mindennapi gondok közepette is 
megtalálhassuk önmagunkban és 
családunk körében is a békességet, 
hiszen így lesz boldog gyermek és 
felnőtt egyaránt. Az ünnepi készü-

lődés mindig jó alkalom a szeretet 
kifejezésére. Keressük fel rég nem 
látott rokonainkat, ismerőseinket és 
mindazokat, akiknek egy-egy jó szó 
is sokat jelent magányukban. Az év 
további részében is próbáljuk meg 
a karácsonyi ünnepnapok derűjét, 
örömét továbbörökíteni a szürke 
hétköznapokra. Higgyünk abban, 
hogy a szeretet meg tudja színesíteni 
mindennapjainkat!

Vargáné Neller Borbála
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Ebben az évben településünkön két 
új civil szervezet alakult egyesületi 
formában. Az egyik a Kardoskúti 
Faluszépítő és Turisztikai Egyesü-
let. Az alapszabályban meghatá-
rozott céljaink elérése érdekében 
összeállítottunk egy munkatervet, 
melyet a közgyűlés elfogadott.

Ahhoz, hogy a munkatervben meg-
határozott feladatokat teljesíteni 
tudjuk először fel kellett építeni az 
egyesületet. Ma már elmondhat-
juk, hogy ez sikerült és optimistán 
tekinthetünk a jövő elé. Így az év 
vége felé az emberek számvetést 
készítenek az elmúlt időszakról. Mi 

is ezt tesszük. Első közös megmoz-
dulásunk a leendő bázishelyünk 
rendbetételére történt és hatvanöt 
munkaórát dolgoztak tagjaink. Jú-
niusban Orosházán a Tisza Kálmán 
Közoktatási Intézményben tartot-
tunk előadást az érdeklődőknek a 
Vásárhelyi pusztáról, és az ott folyó 
madármentő programról (kék vér-
cse) Júliusban a Gellértegyházán 
táborozó általános iskolásoknak 
biztosítottunk egy napra ellátást 
és tartalmas programot. Nagyon 
jól érezték magukat. Szintén júli-
ustól már saját szórólappal tudjuk 
hirdetni, hogy létezünk, és milyen 
programot tudunk biztosítani az 

idelátogató vendégeknek. A helyi 
falunapon sikeresen bemutatkoz-
tunk. Augusztusban részt vettünk 
Csanádapácán a Kakasfesztiválon és 
versenyzőként is bemutatkoztunk. 
Szeptemberben a Fehértó Napján 
sikeresen felavattuk az újonnan 
épült kemencét és a látogatók hosz-
szú sorban várták a helyben sütött 
pusztalángost és túrós lepényt. 
Gyopároson pihenő vendégeknek 
biztosítottunk túravezetést és elő-
adást a pusztában és a pusztáról.

Novemberben került sor az egye-
sület életében az év legnagyobb 
rendezvényére. Mivel a tűz melege és 
az étel mindig közösségépítő erővel 
bírt ezért határoztunk úgy, hogy 
hagyományteremtő módon minden 
évben november végén András napi 
disznótort rendezünk és a telepü-
lés lakóit összehívjuk egy közösen 
elfogyasztott disznótoros ebédre.
Nagy izgalommal készült az a hu-
szonkét egyesületi tag, aki a lebonyo-
lításban részt vett. Reméljük, hogy az 
a száz-százhúsz ember, aki elfogadta 
meghívásunkat és részt vett a ren-
dezvényen tovább viszi a rendezvény 
jó hírét és a következőn még többen 
eljönnek együtt tölteni néhány órát.

Köszönöm tagjainknak egész évi 
áldozatos munkáját és bízom ben-
ne, hogy a jövő évben még több 
sikeres rendezvényt tudunk együtt 
a részvevők örömére biztosítani. 
Terveink támogatóink nélkül nem 
valósulhattak volna meg. Támoga-
tásaikat ezúton is köszönjük, és ha 
arra érdemesnek tartanak bennün-
ket, akkor a jövőben is járuljanak 
hozzá egy-egy programunkhoz.

Kocsis Péter
az egyesület elnöke

A turisztikai egyesület visszatekintése 2014-re
Fotó: VP
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2014. augusztus 21-én rendkívüli 
testületi ülés keretében a képviselő-
testület elfogadta a Csanádapácai 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi költségvetésének első félévi tel-
jesítéséről szóló beszámolóját, vala-
mint a költségvetési előirányzatok 
módosítását. Az ülés keretében az 
óvodások és iskolások támogatási 
rendszeréről szóló rendeletet alkot-
tak a település vezetői egyhangú sza-
vazással. Emellett az Orosházi Kis-
térség Többcélú Társulása keretében 
működtetett orvosi ügyelet zökke-
nőmentes működése érdekében hoz-
zájárultak a felmerülő költségekhez. 

A soron következő, 2014. augusztus 
28. napján tartott ülés beszámolók-
kal kezdődött, melynek keretében a 
helyi óvoda, iskola és az Orosházi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság is 
tájékoztatást adott működésükről. A 
képviselő-testület a jogszabályi kö-
telezettségeknek eleget téve megvá-
lasztotta a Helyi Választási Bizottság 
tagjait és póttagjait. Szintén jogsza-
bályi kötelezettségeknek eleget téve 
a testület megalkotta a közterületek 
elnevezéséről és a  házszámozás 
szabályairól szóló rendeletét. A 
rendeletalkotás mellett módosításra 
is sor került a hulladékgazdálkodás 
és az óvodások és iskolások támo-
gatása tárgykörben. A Bejelentések 
között a Március 15. tér 3. szám alatti 
parkoló építéséhez szükséges anyag 
vásárlásáról is döntés született.

A 2014. szeptember 25-ei rendes 
ülés  a Rendőrségi beszámolóval 
kezdődött. A képviselők a Móra 
Ferenc Művelődési Ház és Községi 
Könyvtár helyettesítés céljából kiírt 
igazgatói pályázat elbírálása során 
úgy döntöttek, hogy közalkalmazotti 
jogviszonyt létesítenek Terjékné Ka-
posi Andreával. Kardoskút Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2014. évi költségvetés első félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót el-
fogadta és döntött a költségvetési 
rendelet módosításáról is. A Hivatal 
munkatársai beszámoltak a szociális 
feladatok ellátásáról. A testület úgy 
döntött, hogy 2015. évben is csat-
lakozni kíván a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázathoz. A testületi ülés 
keretében a  2013. évi belső ellenőr-
zési terv végrehajtásáról szóló beszá-
moló jelentést elfogadták, valamint a 
„Békés Megyei Ivóvízminőség-javító 
Program” című támogatott projekt 
kapcsán a Konzorciumi megállapo-
dás kiegészítéséről is dönteni kellett. 
A 2014. szeptember 30-ai rendkívüli 
ülés összehívásának oka a szociális 
tűzifa igénylése volt, melynek során 
a testület a maximálisan igényelhető 
mennyiségre, az önrész vállalásával 
együtt nyújtotta be pályázatát. Emel-
lett kinyilvánította együttműködési 
szándékát, hogy részt kíván venni 
a Békés Megyei Önkormányzat 
által koordinált HURO stratégiai 
program „Foglalkoztatás növelése 
a mezőgazdasági termelés támoga-
tásával” című kiemelt projektjében.
2014. október 20. napján tartotta 
alakuló ülését az új képviselő-tes-
tület. A Helyi Választási Bizottság 
beszámolója után Lengyel György 
polgármester, Kis Bálint, Mórocz 
Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál 
megválasztott képviselők letették 
az esküt. A polgármester illetmé-
nyének és programjának elfogadása 
után titkos szavazással Varga Pál 
képviselőt választották alpolgár-
mesterré. Az Ügyrendi Bizottság 
elnökének Pusztai Ádám képviselőt, 
tagjainak Kis Bálint és Mórocz Lajos 
képviselőket választották. A grémi-
um az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló rendeletet is 

megalkotta, valamint a 2014. évi 
munkaterv II. részét is elfogadták.

A soron következő, 2014. október 
30-ai testületi ülés első napirendi 
pontja az Alföldvíz Zrt. beszámolója 
volt. Az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályairól szóló 
rendelet felülvizsgálatával és egyben 
új rendelet alkotásával jogszabályi 
kötelezettségnek tett eleget a testület. 
A költségvetést érintő helyi rende-
leteket  (pl. helyi adó) felülvizsgálta 
a képviselő-testület, azonban úgy 
döntött, hogy nem kívánja módo-
sítani azokat. Az Egyebek napirend 
között a Társulásokba történő dele-
gálás tárgyában, a Tanyagondnoki 
Szolgálat szakmai programja, a 
Petőfi utcai járdaszakasz felújítása 
során műszaki ellenőr kérdésében, 
a Békés Megyei Kormányhivatal 
által megküldött, Orosházi járásra 
vonatkozó iskolai felvételi körzet-
tervezetét jóváhagyása tárgyában 
is hozott határozatokat a testület.

Fekete Zita

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakos-
ságot, hogy Kardoskút Község 
Önkormányzatának a 2014. évre 
vonatkozó igazgatási szünet el-
rendeléséről szóló 8/2014. (III.4.) 
önkormányzati rendelete értel-
mében a Hivatalban a téli igaz-
gatási szünet 2014. december 22. 
(hétfő) napjától 2014. december 
31. (szerda) napjáig tart. Az 
igazgatási szünetben az ügyinté-
zés az alábbiak szerint történik: 
2014. december 29-én (hétfő) a 
hagyatéki és anyakönyvi ügyin-
tézés egész nap, december 30-án 
(kedd) 8.00 órától 12.00 óráig tart.

Igazgatási szünet

Az elmúlt testületi ülések összefoglalója
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A 2014. év végéhez közeledünk, a 
választások éve lezárul. Ebben az 
évben a lehetőségeinkhez képest 
maximálisan kihasználtuk a pályá-
zatokból nyerhető támogatási for-
rásokat, ez fokozott munkát jelen-
tett mind a hivatalnak, mind pedig 
a képviselő testületnek, hiszen nem 
kis kockázattal jár ennyi fejlesztés. 

Kiemelt felelősséggel kellett koordi-
nálni és ütemezni a pályázati progra-
mokat ahhoz, hogy költségvetésünk 
a szükséges pályázati önerőn túl 
a több mint ötvenmillió forintnyi 
előfinanszírozást biztosítsa. Mindezt 
fejlesztési hitel vagy kölcsön igény-
bevétele nélkül a likviditás megőr-
zése mellett végeztük. A pályázati 
lehetőségekből nagyot merítettünk, 
a fejlesztésekkel és felújításokkal je-
lentős értékekkel gyarapodott a falu. 

Az adott lehetőségeket jó gazda 
módjára ki kellett használnunk, 
azonban ennek következtében több 
kisebb tervünk nem valósult meg, 
amit a 2014. évi költségvetés terve-
zésekor felvázoltunk. Ilyen például 
a járdafelújítások, az edzőterem, 
a fociháló, a Szőlősi-kerületnél az 
útfelújítás. Természetesen ezek a 
fejlesztések sincsenek elfelejtve és 
folyamatában elkészülnek, illetve a 
következő időszakban kerülhetnek 
megvalósításra. Ügyeltünk arra, 
hogy a hagyományos és egyéb 
rendezvények zökkenőmentesen 
megvalósuljanak. Előrelépésnek 
tekintem azt is, hogy a művelődési 
ház és az olvasókör igénybevétele 
nőtt a helyi lakosság részéről, kö-
szönhetően a terembérleti díjakat is 
szabályozó rendeletmódosításnak. A 
közösségi életet felpezsdíti a meglé-
vő alapítvány és polgárőr egyesület 
közreműködésén túl a kulturális és 
a turisztikai egyesületek létrejötte. 

A civil szervezetek vezetőinek és 
valamennyi tagjának közösségért 
végzett munkája dicséretre méltó. 

Kiemelt figyelemben van az egész-
ségügy, az óvoda és az iskola. Az or-
vosi rendelő épületének felújításával 
a külső hőszigetelés és az új nyílás-
zárók biztosítják a korábbi években 
végzett fűtéskorszerűsítéssel együtt 
a gazdaságos üzemeltetést. Ebben az 
évben több orvosi eszköz és műszer 
beszerzése történt, többek között 
vérnyomás- és vércukorszint mérő, 
EKG és defibrillátor készülékek. 
Ezen túl folyamatosan vizsgáljuk 
azt, hogy milyen egyéb eszközökkel 
lehetne még Kardoskúton a beteg-
ségek megelőzését illetve fennálló 
betegségek kezelését szolgálni. A 
körzeti nővér és orvosi assziszten-
cia önzetlen szakmai hozzáállása 
nagyban hozzájárul az egészségügyi 
célú fejlesztéseinkhez. A helyben 
történő vérvétel bevezetése is ennek 
köszönhető. A helyi óvoda és iskola 
több szempontból előnyösebb hely-
zetben van, mint bármelyik hasonló 
kis település intézményei. Az álta-
lános működtetési feltételeken túl 
minden megvalósítható fejlesztést 
és programot is finanszíroz az ön-
kormányzat. A jövőben a központi 
normatív támogatások csökkenése 
körvonalazódik, illetve a segélyezést 

szabályozó törvény is változik. Lehe-
tősége van az önkormányzatnak új 
adónemek bevezetésére is, amellyel 
a képviselő-testület állásfoglalása 
szerint az önkormányzat addig 
nem kíván élni, amíg azt a költ-
ségvetés megengedi. Egyre inkább 
előtérbe kerül a költséghatékony 
gazdálkodás. Ennek érdekében a 
szabályzatok felülvizsgálata mellett 
minden önkormányzati intézmény 
működése és működési hatékonysá-
ga felülvizsgálatra kerül. A pénzügyi 
források biztosítása önmagában 
nem oldja meg a hatékony műkö-
dést, a személyi feltételek legalább 
olyan fontosak. Törekednünk kell a 
kötelezően ellátandó önkormány-
zati feladatok folyamatos és tel-
jes körű ellátottságát biztosítani.  

Új ciklus kezdődött, új kihívá-
sokkal állunk szemben valameny-
nyien. Az újonnan választott kép-
viselő-testülettel nekiláttunk az 
elkövetkező időszak teendőihez, 
és örömmel fogadom minden 
olyan személy együttműködé-
sét, aki Kardoskútért tenni akar. 

Kívánok Önnek áldott, békés 
karácsonyt, jó egészséget, örö-
mökben gazdag új  esztendőt!

Lengyel György polgármester

Bővelkedett fejlesztésekben a mögöttünk levő év

Fotó: NB
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Minden bizonnyal megelőzték 
a közfoglalkoztatást érintő vál-
tozások az általános kardoskúti 
közvéleményt. Ezt a tényt megerő-
sítette Kis Bálint önkormányzati 
képviselő is, amikor a közmunka 
hatékonyságnövelése ügyében 
tárgyaltunk. Ezért fontosnak tart-
juk, hogy megfelelő tájékozta-
tást adjunk a kardoskúti köz-
foglalkoztatás fejleményeiről. 

Kardoskúton a regisztrált munka-
nélküliek száma megközelítőleg öt-
ven fő. Az országos közfoglalkozta-
tásban tizenkettő fő dolgozik, akiket 
a vízügyi igazgatóság foglalkoztat. 
Jelenleg önkormányzatunk har-
mincegy főt alkalmaz négy különbö-
ző programban. Nyolcan dolgoznak 
a betonelem gyártásban, akik több 
mint huszonnyolcezer térkövet és 
kerti szegélyt gyártottak le az előző 
öt hónapban, és ugyanennyit gyárta-
nak le ebben az időszakban is. Öten 
dolgoznak a közút programban, akik 
előzőleg az önkormányzati rakodó-
tér megszűntetését és új parkolási 
lehetőség megépítését végezték az 
előző időszakban, jelenleg a Petőfi 
utca járdafelújítását végzik. Nem volt 
egyszerű ilyen műszaki feltételeket 
és szakmunkát igénylő feladatokat 
elkezdeni közfoglalkoztatásban, 
figyelembe véve az alacsony közfog-
lalkoztatási béreket is. Öten járnak 
OKJ végzettséget adó képzésekre, 
úgymint sajtkészítő, parkgondozó 
és konyhai kisegítő tanfolyamra. 
Tizenketten dolgoznak általános 
közfoglalkoztatásban, akik a karban-
tartási munkálatokat végzik. Itt meg-
jelenik a fűnyírás, parkgondozás, 
lombszállítás, kerítés felújítás, festés, 
hó és csúszásmentesítés, közterület 
karbantartása és tisztántartása. Egy 
fő pedig adminisztrátori feladato-
kat lát el. Az általános közmunkát 

végző foglalkoztatottak (tizenkettő 
fő) bérének nyolcvanöt százaléka 
állami költségvetésből finanszí-
rozott, tizenöt százalékát a helyi 
önkormányzat finanszírozza. Az 
értékteremtő start közmunkát vég-
zők (tizennégy fő), illetve a képzésbe 
résztvevők (öt fő) bére száz százalék-
ban államilag támogatott. Minden 
említett programelemhez külön 
naprakészen vezetett jelenléti íveket, 
munkanaplót kell vezetni, ami elekt-
ronikus rendszerben is rögzítésre 
kerül a munkaügyi kirendeltségeken 
keresztül a belügyminisztériumig. 
Munkaügyi ellenőrzések történtek 
az előző időszakban, ilyen ellenőrzé-
sek folyamatosan lesznek. Kötelező 
baleset- és munkavédelmi oktatást 
szervezünk minden programhoz. A 
nyilvántartások és munkaszerződé-
sek vezetése, a pályázati programok 
összeállítása és kezelése, havi jelen-
tések és bérszámfejtések elkészítése 
tovább növelték a hivatal feladatait. 
Az értékteremtő start közmunka 
mintaprogramokban lehetőség van 
eszközökre pályázni, így szerez-
tünk be pótkocsit, betonkeverőt, 
rázóasztalt, lapvibrátort, térkő rop-
pantót, raklapemelő békát és több 

kisebb eszközt illetve munkaruhát. 
További lehetőség van alapanya-
gokra is pályázni, így vásároltunk 
sódert, cementet és zúzottkövet is.
Kardoskúton a betonelem gyártás-
ban előállított térkövet intézmé-
nyeink és közterületeink járdáinak 
burkolatához tudjuk felhasználni, 
a jövőben értékesítés is lehetséges. 
A Petőfi utcai járdafelújításnál 
több mint három millió forintot 
megtakarítunk úgy, hogy vállal-
kozói megbízás helyett közfog-
lalkoztatással végezzük el, felelős 
műszaki szakember bevonásával.

Az új közfoglalkoztatási programok 
új szemléletet hoznak magukkal. 
Megjelent az értékteremtő munka, 
amit legalább nekünk itt a faluban 
fel kell ismerni. Akik itt dolgoz-
nak, a mi utcáinkat és köztereinket 
gondozzák, mindenki szeme lát-
tára, alacsony bérért. Az önkor-
mányzat feladata, hogy értelmes 
és értékteremtő munkát adjon 
a közfoglalkoztatottaknak, akik 
remélhetőleg mielőbb álláshoz jut-
nak az általános munkaerőpiacon.

Lengyel György

A közfoglalkoztatás helyzete Kardoskúton

Fotó: VP
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Bemutatjuk Terjékné Kaposi Andreát

Kardoskút Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete pályá-
zatot írt ki helyettesítés céljából 
a Móra Ferenc Művelődési Ház 
és Községi Könyvtár igazgatói 
álláshelyére.

A megbízás időtartama határozott 
időre, legkésőbb 2016. november 
30-ig szól. A kiírásra két pályázat 
érkezett, a testület Terjékné Kaposi 
Andreát nevezte ki 2014. október 
16. napjától megbízott vezetőnek 
az intézmény élére, akit bemutat-
kozásra kértünk fel az újságunkban. 
- Hol és milyen munkakörben dolgo-
zott korábban?
Művelődésszervező és pedagógus 
végzettségem van.  Az egyetem el-
végzése után három évig általános 

iskolásokat tanítottam Szegeden, 
majd férjhez mentem Hódme-
zővásárhelyre.  Itt élek jelenleg is 
faipari vállalkozó férjemmel és 
négy (középiskolás és egyetemista) 
gyermekemmel.  22 évig  a helyi mű-
velődési házban dolgoztam.  Ezután 
a felnőttoktatásban helyezkedtem 
el: hátrányos helyzetű felnőtteket 
tanítottam.
- Milyen érzésekkel érkezett Kardos-
kútra?
Ezelőtt nem jártam még Kardoskú-
ton. Az első benyomásom az volt, 
hogy nagyon szép, tiszta, rendezett 
település. Lassan két hónapja va-
gyok itt. Minden nap új arcokkal 
találkozom, egyre több embert 
ismerek meg. Nagyon kedves, segí-
tőkész velem mindenki. Úgy érzem, 
igazán szeretetre méltó emberek 
élnek a faluban. Egy kis türelmet 
kérek még a lakosságtól, igyekszem 
minél előbb mindenbe belejönni és 
mindenkivel megismerkedni.
- A közeljövőben milyen programok 
kapcsán találkozhatnak Önnel a 
helyiek?
Legnagyobb rendezvény, amire 
most készülünk a művelődési ház-
ban, az Erzsébet-Katalin bál. Ezután 
a Faluszépítő és Turisztikai Egye-

sület által szervezett hagyomány-
teremtő András napi disznótort 
rendezzük meg. Majd az „Adventi 
készülődés” nevű programsoroza-
tunk következik, melynek során há-
rom hétvégén különböző kézműves 
foglalkozásokon ajtó- és asztaldíszt, 
mézeskalácsot, ajándékdobozt és 
ajándékokat készíthetnek az ér-
deklődők, illetve részt vehetnek a 
hagyományos gyertyagyújtáson a 
falu adventi koszorúja mellett. A 
programsorozat része lesz a Mikulás 
ünnepség, ahová a település összes 
gyermekét várjuk egy kis műsorral, 
ajándékkal. Az adventet pedig a 
Falukarácsonnyal zárjuk le.

Szeretném tovább folytatni a meg-
lévő, hagyományos rendezvényeket, 
de sok saját ötletem is van. Remé-
lem, hogy ezekre az ötletekre „vevők 
lesznek” a község lakói, és segít-
ségükkel meg is tudom valósítani 
ezeket. Nagyon szívesen fogadok 
minden kezdeményezést, mindenre 
nyitott vagyok, és mindenkit szere-
tettel várok bármilyen ügyben. Sze-
retném, ha egyre több ember járna a 
könyvtárba és a művelődési házba. 

NB

Advent első vasárnapja előtti 
délután gyűltünk össze a mű-
velődési  ház nag ytermében, 
közös kézműves foglalkozásra. 

Örökzöld ágakból, méhviasz gyer-
tyából, termésekből asztaldíszt ké-
szítettek a résztvevő gyerekek és fel-
nőttek. Ezután gyékényből karácso-
nyi angyalkát és ajtódíszt alkottak. 
Két órán keresztül tartott a program.

Terjékné Kaposi Andrea

Advent első gyertyagyújtására készültünk
Fotó: Kocsis Péter
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Az óvodás gyerekek már napokkal ezelőtt izgatottan 
és nagy lelkesedéssel készültek rá, hogy megérkezzen 
hozzájuk a Mikulás. Levelet küldtek a Télapónak, 
amelyben lerajzolták neki, hogy mit szeretnének tőle 
kapni.Verseket, énekeket tanultak, mikulásos témájú 
alkotásaikkal feldíszítették az óvodát. Végre elérkezett 
a várva-várt nap, amikor bekopogott az ablakon a
Télapó. A gyerekek a tanult versekkel és énekekkel 
köszöntötték. Minden kisgyermek előzőleg megtisztí-
totta a cipőjét és kitettük az óvoda ablakába. Amikor 
elment a Mikulás megnéztük, hogy hozott-e ajándékot. 
A gyerekek nagyon örültek a kapott képeskönyvnek és
édességnek. Ezután átmentünk az iskolába, ahol az isko-
lásokkal közösen vártuk a Mikulást. A kapott csomagot 
versekkel és énekekkel köszönték meg a gyerekek.

Barna Károlyné

Az óvodában is járt a Mikulás

Fotó: óvoda

Bár a hó nem esett szombaton, szán nélkül is megér-
kezett a Mikulás a kardoskúti gyerekekhez. A Móra 
Ferenc Művelődési Házban Falumikulást szerveztek 
a település gyermekeinek. 15 órára megtelt a nagyte-
rem: akkor kezdődött Tücsök Peti műsora. A szülők, 
nagyszülők is lelkesen énekeltek, tapsoltak együtt 
a gyerekekkel. Mindenki nagyon jól szórakozott. A 
műsor végére a Mikulás is megérkezett: nagy zsákjá-
ból minden 14 év alatti kisgyerek kapott ajándékot, a 
Magyar Földgáztároló Zrt és az Aprócska Mosolyokért 
Alapítvány jóvoltából. Ezúton is köszönet nekik érte! 
16 órától kézműves foglalkozáson karácsonyi aján-
dékokat készíthettek a jelenlévők Andrékóné Katika 
és Gál József vezetésével: ajándékdobozt hajtogattak, 
gyertyát mártottak, mogyoróból télapót ragasztottak.

Terjékné Kaposi Andrea

Zenés télapóvárás

Fotó: VP

Ötmilliónyolcszázezer forint támogatásra pályáz-
tunk, három rendszámfigyelésre alkalmas kame- 
rára és egy térfigyelő kamerára. Hárommillió-
kettőszázezer forint támogatást nyertünk el. A 
jövő év folyamán építhetjük ki a rendszert, amit 
a rendőrkapitányság is fel tud használni, így so-
kat erősödhet a bűnmegelőzés Kardoskúton.

Kardoskút Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete idei utolsó soros ülésén döntött a 
szociális célú tűzifa iránt beadott kérelmekről. 
Minden olyan beérkezett kérelem pozitív elbírálás-
ban részesült, amely megfelelt a kiírásban szereplő 
kritériumoknak. A fát biztosító erdészet tájékoz-
tatása szerint jövő év januárjában tudják Kardos-
kútra szállítani a tűzifát, a kialakult belvizek miatt.

Nyertes kamera pályázat

Döntés a szociális tüzifáról
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Október 31-én, Mindenszentek 
előestéjén újra megrendeztük a 
Tökös bulit a művelődési ház-
ban, már kilencedik alkalommal. 

Több tucat fiatal és idősebb tökfa-
ragó dolgozott együtt, alig fértünk 
el a teremben. A programot szí-
nesítettük mézeskalács díszítés-
sel, denevér hajtogatással és papír 
tökfüzér készítéssel. Az elkészült 
műveket díjaztuk, 24 oklevelet és 
apró ajándékot osztottunk ki a részt-
vevőknek. Nemcsak hagyományos 
töklámpásokat faragtak, készült 
földgömb, hercegnő, ördög, boszor-
kány, vasálarcos, de még Mignone is. 
A rendezvény végén megkóstoltuk, 

milyen ízű is a sült tök. Köszönjük 
a sütésben való segítséget Gőghné 
Rozikának! Külön köszönet jár Pin-
tér Erzsikének, aki az est fénypont-
jaként nagyon finom sütikkel lepett 
meg minket: megmutatta, milyen 
az igazi „Pumpkin Pie”- vagyis a 
tökös pite, amit ilyenkor az amerikai 

gyerekek esznek. De hozott tökös 
pudingot, tökös kekszet és tökös-
diós kevert sütit is. Közösen lako-
máztunk, mindenki talált kedvére 
valót. Vidám hangulatú csoport-
kép készítés után indultunk haza.

TKA

Kilencedik alkalommal faragtuk a tököt
Fotó: VP

Új köntösben ötven év után a művelődés háza
Régi álom és terv vált valóra a 
Darányi Ignác Terv segítségével. 
A település egyik legnagyobb in-
tézménye újulhatott meg a nyár 
folyamán a nettó 30 millió forintos 
vissza nem térítendő támogatás-
nak köszönhetően.
 
A Móra Ferenc Művelődési Ház és 
Községi Könyvtár átadó ünnepségét 
nagy érdeklődés kísérte, amelyen 
meghívott vendégként részt vett a 
község elöljárói mellett Lustyikné dr. 
Papp Anikó, a Járási Hivatal vezetője 
és a Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja képviseleté-
ben Pántya Imre. Lengyel György 
polgármester az átadási ünnepség 
részeként ismertette a jelenlévőkkel 
a Darányi Ignác Terven belül nyer-
tes három pályázatunkat, amelynek 
eredményeképpen a művelődési ház 
felújítása mellett két nagy értékű 
gépjárművet sikerült beszerezni a 
Tanyagondnoki Szolgálat illetve a 
helyi polgárőr egyesület részére. A 

művelődési ház hivatalos átadása 
előtt Vargáné Neller Borbála Tünde 
igazgató az intézmény legutóbbi 
nyertes pályázatait méltatva kiemel-
te, hogy a felújított Pusztaközponti 
Olvasókör épülete, az eszközbeszer-
zések illetve a most lezajlott nagy 
volumenű művelődési ház felújítás 
mind-mind a helyi közösségi élet ja-
vát fogja szolgálni. A rendezvény ke-
retében egy retró fotó kiállítás idézte 
vissza az elmúlt ötven év egy-egy 

érdekesebb pillanatát, majd vacsorás 
összejövetellel vették birtokukba 
a kardoskúti lakosok a megújult 
művelődési házat. Szeptember 27-
én - a művelődési ház átadása mel-
lett - átadásra került a Március 15. 
téren újonnan kialakított parkoló, 
amelynek bejárata a Start Közmunka 
Mintaprogramban helyben legyár-
tott térkövekből készült el, amely a 
helyi értékteremtő munkát dicséri.

NB

Fotó: Őzse Péter
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Fejtsen és nyerjen

Sorsolás: 2014. december 31-én, a műv. házban. Nyeremény: Horváth  
Tímea jóga vezető által felajánlott öt alkalomra szóló jóga bérlet. A megfejté-
seket az elérhetőség megjelölésével a műv. ház fali postaládájába kérjük be-
dobni dec. 31. 18 óráig. Meghatározások: 1., Ő hozza az ajándékot a fa alá, 
2., Ilyen cukor is kerül a fára, 3., A Megváltó születésének ünnepe,  
4., Örökzöld növény, 5., Koccintó ital, 6., Óévet búcsúztató zajkeltő, 7., Egyik 
egyesületünk fő fejlesztési célja, 8., Kulturális egyesületünk névadó madara

A téli időszakra való felkészülés so-
rán a kertes házban élők nagy része 
vásárol tűzifát, a kardoskúti lakosok 
többsége is fával fűti otthonát. Sokan 
előre átgondolták: honnan, milyen 
fajta fát fognak vásárolni és azt már 
tavasszal, vagy nyáron megvették. 
De vannak, akik közvetlenül a hideg 
idő beállta előtt szerzik be a tűzifát, 
így jóval kevesebb idejük marad 
tájékozódni, mérlegelni a hirdeté-
sekben megjelenő információkat, 
házaló árusok ajánlatait. 

Gyakran előfordul, hogy a hirde-
tések feladói a kereskedelmi árnál 
olcsóbban kínálják tűzrevalójukat. 
Csak egy telefonszámot adnak meg 
a hirdetéseikben, az áru értékesítését 
pedig általában helyszínre szállítás-
sal vállalják. A tűzifát legtöbbször 
ponyvás teherautókkal szállítják.  A 
nem tisztességes szándékkal házalók 
gyakran saját mérleget visznek ma-
gukkal, mely nem mér pontosan. Az 

autóról lerakodott fát nagy területen 
szétdobálják, így a vevő nehezen és 
pontatlanul tudja megbecsülni: va-
lójában mennyi fa van az udvaron, 
megkapta-e a kifizetett mennyiséget. 

Mikor a vásárló a tűzifát fizeti ki, 
az idegenek kifigyelhetik, hogy hol 
tartja megtakarított pénzét. Több-
ször előfordult már, hogy elterelték 
a vevő figyelmét (vizet kértek, WC-
re, mosdóba mentek) és közben 
meglopták.

Felhívnom a kardoskúti lakosok 
figyelmét, hogy fontolják meg: kitől 
és milyen tűzifát vásárolnak. Kérjék 
ki olyan ismerősük, családtagjuk 
tanácsát, aki jártas a tűzifa vásárlá-
sában. A fát lehetőleg méressék le 
tüzéptelepen vagy egy hiteles híd-
mérlegen, és csak azután fizessenek, 
amikor mindent rendben találtak. 
Otthonaikba ne engedjenek be ide-
geneket! A vételárat előre készítsék 

elő, a lepakolás idejére pedig zárják 
be a ház bejárati ajtaját, így kisebb az 
esélye annak, hogy trükkös tolvajok 
áldozatává válnak. 

Favásárlás előtt tájékozódjanak, 
ismerjék meg a fa mérésekor hasz-
nált mértékegységeket. Figyelembe 
kell venni a fa fajtáját, sűrűségét, 
nedvességtartalmát, illetve azt is, 
hogy hasítva, rönkben vagy kugli-
ban vásárolják. Rönkfában 1 m3 = 
1x1x1 méter, 1 erdei m3 = 1x1x1.75 
méter. Lehetőség szerint jegyezzék 
fel a szállításhoz használt teherautó 
rendszámát, ragaszkodjanak ahhoz, 
hogy szállítólevelet, számlát kapja-
nak. Amennyiben úgy érzik, hogy 
bűncselekmény áldozatává váltak, 
azonnal értesítsék a rendőrséget a 
112-es segélyhívón, vagy közvetle-
nül a kardoskúti körzeti megbízottat 
a 06/30/633-7213-as telefonszámon.

D. Tóth Máté r. zászlós 
körzeti megbízott

Tűzifavásárlás: csak körültekintően!

Január 13.  17.00 óra - a Radnóti 
Miklós Nyugdíjas Klub első ösz-
szejövetele – szeretettel várunk új 
tagokat körünkbe. 

Január 24.  Magyar Kultúra Nap-
ja 17.30 óra – a gyulai Székely 
Aladár Fotóklub kiállításának 
megnyitója, 18.00 óra – Magyar 
Kultúra Napi műsor

Január 29.  10.00 óra - Baba- 
Ma m a  k l u b  a l a ku l ó  ö s z -
szejövetele. Várjuk a jelent-
kező anyukákat kisbabáikkal 

Február 14.  15.00 óra - Kardos-
kúti gyerekek farsangja

Február 28. 19.00 óra - Farsangi 
bál a Csabacsűdi Cimborákkal
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Szombat délutánonként egyre 
többen jöttek ki a Kardoskúti 
Fehértóhoz, hogy megfigyeljék, 
ahogyan a darvak behúznak éj-
szakázni a tóra.        

Igazgatóságunk a tavalyi siker után 
idén novemberben ismét meghir-
dette a szombatonkénti szakvezeté-
ses darules programokat. November 
négy hétvégéjén összesen több mint 
700-an jöttek el, ami a tavalyinál jó-
val magasabb szám. Volt olyan nap, 
amikor kétszázan is megjelentek az 
állattartó telep melletti kilátónál.
 
Idén különösen jó táplálkozási 
lehetőségek és kiterjedt vízfelü-
let várja a darvakat a Kardoskúti 
Fehértónál, ennek is köszönhető, 
hogy nagyon sokan állomásoznak 
itt. A csúcsot a november köze-
pén tapasztalt 21 ezres egyedszám 
jelentette, de még ezekben a na-
pokban is legalább négyezer nagy 
madár húz be éjszakázni a tóra.

Ha marad az enyhe idő, akkor 
valószínűleg még december első 
harmadában is várjuk darulesre az 
érdeklődőket. Alkonyat előtt 2-2,5 
órával érdemes jönni. Szakvezetőnk 
mindig friss információkkal szolgál, 
s egy nagyteljesítményű telesz-
kóp áll a látogatók rendelkezésére. 

Más madarakat is megfigyelhetnek, 

most például több mint 20 ezer 
nagy lilik tartózkodik a térségben.
 
A darulesek idején a kilátó köze-
lébe hajtjuk a racka-cigája nyá-
jat és a szürkemarha-gulyát, így 
ezeket az őshonos állatokat szin-
tén közelebbről megismerhetik.

Forrás: kmnp.hu

Népszerű a szombatonkénti kardoskúti darules
Fotó:VP

Az Olvasókörök Országos Szövet-
sége november 15-16-án tartotta 
vezetőségi ülését Orosházán és 
Kardoskút-Pusztaközpontban. 

Többek között a délvidéki Muzsjáról 
és Újvidékről, Budapestről, Mo-
hácsról, Nagykanizsáról, Balmazúj-
városból, Kisújszállásról, valamint 
Hódmezővásárhelyről és vonzás-
körzetéből is érkeztek olvasóköri 
vezetők a tanácskozásra. A közel 
félszáz résztvevő a Körös-Maros 
Nemzeti Park szakmai segítségével 
daruvonulást láthatott a Fehértónál, 
majd a pusztaközponti múzeumba 
látogatott. Ezt követően az olva-
sókör épületében Lengyel György, 

Kardoskút polgármestere és Deák 
György, a szövetség orosházi társ-
elnöke köszöntötte a vendégeket. A 
program filmvetítéssel kezdődött, 
majd a kardoskúti színjátszók elő-
adását láthatták.  Kocsis Péter, a 

Kardoskúti Turisztikai Egyesület 
elnöke a helyi értékeket ismertette. 
Végül a Székkutasi Harmonika Klu-
bot hallhatták. A program vasárnap 
Orosházán folytatódott. Simon Im-
réné társelnök beszámolt a  közhasz-
núság megőrzése érdekében végzett 
munkáról. A 2015-ös nagy nyári 
találkozó előkészületeiről a rendező 
Balmazújvárosi Olvasókör elnöke, 
Pénzes Sándorné adott számot. 
A jövő évi tavaszi közgyűlésnek a 
Csúcsi Kertbarátok Egyesülete, míg 
az őszi vezetőségi ülésnek Budapes-
ten, a Kölcsey Olvasókör ad helyet. 
Végül a tagszervezetek küldöttei 
beszámoltak az elmúlt egy évben 
végzett tevékenységükről.          MTI

Az Olvasókörök Szövetségének vezetőségi ülése
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Aktuális egészségügyi témában ke-
restük meg dr. Bradean Constantin 
háziorvosunkat. Néhány jó tanács-
csal szolgál a Hírmondó olvasói-
nak.

- Elkezdődött a téli időszak, az 
egészségügyben mit tapasztalnak, 

több-e az influenzás beteg mint tavaly 
ilyenkor?
- Egyenlőre nem tapasztaltunk inf-
luenzás megbetegedéseket, csupán 
néhány megfázásos beteg jelentke-
zett az orvosi rendelőben. 
- Hallani a híradásokban, hogy érde-
mes még felvenni az influenza elleni 
védőoltást. Mi erről a véleménye?
Megérkeztek hozzánk is az oltó-
anyagok, amelyeket beadunk mind-
azoknak, akik hozzánk fordulnak. 
Legjobb kora ősszel beadatni a védő-
oltást, de még most is mihamarabb 
ajánlom a felvételét azoknak, akik 
elmulasztották idáig.
 - Kiknek ajánlja a védőoltást?
Mindenkinek, de legfőképpen a 
60 éven felülieknek, a krónikus 
betegeknek és mindazoknak, akik 
munkájuk során több emberrel 
érintkeznek.  
-Kell-e fizetni az oltóanyagért?

Vigyázzunk magunkra az influenza idején is
Díjmentesen tudjuk biztosítani 
mindazoknak az oltóanyagot, akik  
nálunk kérik az injekciót.
- Kérem adjon néhány hasznos 
tanácsot az újság olvasóinak erre 
a hideg, téli időszakra a betegségek 
megelőzésére?
Egyenek sok gyümölcsöt, mindefélét, 
ami jól esik. Fontos a sok vitaminbe-
vitel, hogy a szervezet könnyebben 
ellenálljon a betegségeknek. Fontos,  
mert a náthavírus  és az influenza 
vírus is  sokakat meg szokott bete-
gíteni, s nem mindegy, hogy milyen 
lesz a lefolyása. Az influenza életve-
szélyes is lehet, ezért fontos, hogy 
megfelelően védekezzünk. 

Végezetül kívánok minden kedves 
páciensemnek békés karácsonyt 
és jó egészséget a következő évre.

NB
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