
Fehértó Napja: mederben sétáltunk, szalmabálákon játszottunk
Gyönyörű napsütéses idő, iz-
galmas programok és érdekes 
látnivalók várták szeptember 
15-én, Kardoskúton a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
és Kardoskút Község Önkor-
mányzata által közösen szervezett 
XIX. Fehértó Napjának vendégeit.  

A természetvédelmi nyílt napra 
nagyszámú látogató érkezett, akik 
közül külföldi vendég is volt. Sokan 
jöttek Romániából, Szlovákiából 
és Lengyelországból. A rendez-
vény három helyszínen zajlott: a 
pusztaközponti olvasókörnél és a 
múzeumban, a Kardoskút-Sóstói 
Állattartó Telep melletti kilátó-
nál, valamint a Fehértó területén.

A múzeum udvarán  fe lá l l í -
tott színpadról először Lengyel 
György, Kardoskút polgármestere, 
majd dr. Tirják László, a KMNP                                  
igazgatója köszöntötte a vendégeket.
– Az 1966 óta védett Kardoskúti 
Fehértó több mint 150 féle madárfaj 
számára biztosít fontos élőhelyet il-
letve a tavaszi és őszi vonulások ide-
jén táplálkozó- és éjszakázóhelyet. A 
darvak egyik legismertebb hazai ál-
lomáshelye. A mai rendezvény célja, 
hogy megmutassuk a látogatóknak 
ezt a csodálatos természeti öröksé-
get, s beszámoljunk arról a munká-
ról is, melyet Igazgatóságunk mun-
katársai végeznek a megóvása érde-
kében – mondta dr. Tirják László.
Mivel az utóbbi hetek aszályos 

időjárása miatt a tó kiszáradt, így a 
látogatók akár a mederben is sétál-
hattak. Szakvezetőink segítségével 
megismerhették a Fehértó kiala-
kulásának történetét, növény- és 
állatvilágát. A kilátóból távcsövek 
segítségével figyelhették a mada-
rakat, melyekből most nem sok 
van ugyan, de ősszel, ha az esők 
megtöltik a tavat, a vonuló mada-
rak újra benépesítik majd a tájat.
 
Az állattartó telep melletti kilátónál 
a KMNPI régi magyar háziállatait 
is közelebbről megismerhették. A 
karámokban magyar szürke szar-
vasmarhákat, cigája és rackajuhokat, 
mangalicákat, bivalyt és szamarat is 
láthattak.                             Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az első oldalról.
A szalmabálákból épített alkalmi 
játszótéren nagy volt a nyüzsgés. 
A Guzsalyas Együttes a kilátó tö-
vében sátrat állított, melyben a 
régi pásztorélethez kapcsolódó 
tárgyakat, öltözékeket mutattak be 
és muzsikát is szolgáltattak hozzá. 
Mi több, Szőke Péter, az egye-
sület elnöke (karikás ostor ké-
szítő népi iparművész) egy bog-
rácsban slambucot is készített.
 
A Kardoskúti Múzeum udvarán 
berendezett népi játszótér nagyon 
népszerűnek bizonyult, akárcsak a 
különféle kézműves tevékenységek. 
Az ebédhez tizenegy bográcsban 
szürkemarha, kettőben pedig cigája 
pörkölt rotyogott. A bográcsok körül 

az orosházi Aranypatkó Csárda sza-
kácsai és segítőik szorgoskodtak. Az 
alapanyagul szolgáló szürkemarhák 
és cigáják a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság állományából 
származtak, azaz húsuk garantál-
tan vegyszermentes, egészséges.
 
A színpadon egész nap zajlottak a 
kulturális programok, a gyerekek és 
a felnőttek egyaránt jól szórakozhat-
tak. Az állatsimogatóban kecskék, 
nyulak várták a simogató kis kezeket, 
a ragadozómadár-védelmi bemutató 
keretében pedig a vándorsólyommal 
és a galambászhéjával is közelebbről 
megismerkedhettek a vendégek. 
Sokan ellátogattak a Hódmezei 
Őrzők Íjászegyesület által felállított 
jurtához, ahol még íjat is kaphattak 

a kezükbe. Népszerűnek bizonyult 
a Körös-szögi Hagyományőrző 
Csikós Egyesület bemutatója és a 
Kardoskúti Madárvonulás Múzeu-
mában berendezett interaktív kiál-
lítás. Sokan vásároltak a védjegyes 
Nemzeti Parki Termékekből, s aki 
tehette, megkóstolta a Túzoksört is.
 
- Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
XIX. Fehértó Napjára nagyon sok 
család jött el, kisebb és nagyobb 
gyermekekkel egyaránt. Azért is fon-
tos ez, mert a gyermekek azok, akik 
a jövőben átveszik majd tőlünk a ter-
mészeti értékek, örökségek megőr-
zésének feladatait – hangsúlyozta dr. 
Tirják László, a Körös-Maros Nem-
zeti Park Igazgatóság igazgatója.

Forrás: kmnp.hu

Fotómontázsok: VP.
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A Tisza- tavi Ökocentrumba kirándultunk az idén

Kellemes időjárással kedvezett 
augusztus végi Poroszlói kirándu-
lásunkhoz a természet. A nap prog-
ramjában a Tisza-tavi Ökocentrum 
látnivalóinak megtekintése szerepelt, 
amely Magyarország első, őshonos 
fajokat bemutató látogatóközpontja. 
A 45 fős kiránduló csapattal először 
egy érdekes 3D-s természetfilmet 
néztünk meg, amely alaphangulatot 

varázsolt a nap további programja-
ihoz. Ezután idegenvezetésben volt 
részünk, ahol megcsodálhattunk 
különféle állatokat és közelebbről is 
megismertük a Tiszatavi élővilágot. 
Élményeinket az Európa legnagyobb 
édesvízi aquváriuma is gazdagította, 
ahol sokféle halfajtát ismerhettünk 
meg testközelből. A csoport ezután 
a csónakkikötő felé vette az irányt, 

ahol három kishajó vitt el bennün-
ket a közel egy órás hajókázásra. 
Közben túravezetőnk magyarázata 
színesítette az utat. A délután sza-
badprogramja után hazafelé vettük 
az irányt. Az utazási költségeink 
nagyobb részéhez köszönjük az ön-
kormányzat hozzájárulását.

VNB

Idén augusztus utolsó hetére esett 
az ingyenes nyári tábor időpontja.
Az első nap Török Attila ébresztet-
te fel a gyerekeket a játékkal egy-
bekötött mozgásos programjával. 

Ügyességi, csapatjátékos, labdajá-
tékos tevékenységek váltották egy-
mást. Mókával, kacagással telt el a 
délelőtt. Délután Tibáné Hamvasi 
Zsuzsanna vezetésével sütkérez-
tek a konyhában a gyerekek. Az 
egészséges életmód jegyében válo-
gatta össze a védőnő a háromfajta 
sütemény receptjét. Alapja mind-
egyiknek a zabpehely volt. Még 
gluténmentes muffin is készült. A 
konyhai műveletek jó részét a gye-
rekek végezték. Meg sem várták, 

hogy kihűljenek a sütemények, me-
legen kóstolgatták a finomságokat.

Kedden reggel Varga Sándor, Soma 
tartott előadást a népi játékokról, 
hangszerekről, használati tárgyak-
ról, pl: tilinkó, citera, kürt, ka-
patisztító, mángorló, pásztorbot, 

karikás ostor, ólmos bot, surrogó 
gomb, intarziás tálca, meggyfából 
készült fakanál... A gyerekek meg-
tekinthették, kézbe is vehették a 
gyönyörűen megmunkált tárgyakat, 
megtudhatták, hogy mikor és miért 
használták ezeket az eszközöket. 

Folytatás a 4. oldalon.

Az idei nyár sem múlhatott el tábor nélkül

Fotó: VP.
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Folytatás a 3. oldalról.
Az előadás során a gyermekkoráról 
és élményeiről, utazásairól is mesélt 
Soma. A bemutató után a néptánc 
alaplépéseivel ismerkedtek meg a tá-
borozók zene és dobszó kíséretében.

A második nap délutánján Gál József 
családsegítővel készítettek madárkát 
kukoricacsuhé, mogyoró és dió fel-

használásával. A gyerekek közül töb-
ben két-három madárkát is alkottak. 
Nagyon szép munkák születtek.

Szerdán Gyopárosra látogattak in-
gyenesen a táborozók az orosházi 
családsegítő szolgálat, a fürdő és 
a helyi önkormányzat jóvoltából. 
Fáradhatatlanul csúszdáztak, úsz-
tak, játszottak az élményfürdő- és 

a parkfürdő több medencéjében.
Minden nap előkerültek a társas-
játékok is. A felesleges energiát 
a léghoki, a csocsóasztal és a ko-
sárlabda palánk mellett vezették 
le a fiatalok. Nagyon jól érezték 
magukat a gyerekek! Bebizonyítot-
ták, hogy okos telefon használata 
nélkül is ki tudnak kapcsolódni.

Fotó és cikk: Perendy Nóra

Kardoskút Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének áprilisi ülé-
sén a helyi kulturális élettel kap-
csolatos döntéseké volt a főszerep, 
ugyanis a képviselők elbírálták a 
beérkezett civil szervezetek pályá-
zatait, folytatódott a Falunap szerve-
zésének tárgyalása, valamint a helyi 
kitüntetésekről szóló önkormányzati 
rendelet is módosításra került. 
A májusi soron következő ülésen 
a gyermekvédelmi hatósági beszá-
molók következtek, valamint meg-
alkotásra került az önkormányzat 
2017. évi költségvetésére vonatkozó 
zárszámadási rendelet.
A nyári ülések szünetét megelőzően 
döntés született az óvodavezetői 

feladatok ellátására kiírt pályázat 
vonatkozásában, miszerint a testület 
a továbbiakban is Patócs Éva pályá-
zót támogatja. Ugyanezen a júniusi 
ülésen a rendőrség és a polgárőrség 
megnyugtató beszámolója került 
elfogadásra. 
Továbbá megkezdődtek a funk-
ciójukat vesztett, önkormányza-
ti ingatlanvagyon értékesítésével 
kapcsolatos döntések előkészítése, 
meghozatala. Meghirdetésre került 
három ingatlan pályázati verse-
nyeztetési eljárás útján, melynek 
eredményéről a szeptemberi ülésen 
fog dönteni a Képviselő-testület. 
Augusztusban két alkalommal is 
összeültek a képviselők, így döntés 

született arra vonatkozóan, hogy 
idén is pályázatot nyújt be az ön-
kormányzat a szociális célú tűzifa 
támogatás elnyerése céljából, va-
lamint lakossági kezdeményezésre 
megalkotta a „Kardoskút Község 
Díszpolgára” címet, mely felhívás 
meghirdetésre is került. 

Várhatóan szeptember végén kerül 
elbírálásra az önkormányzat által 
benyújtott tűzifa pályázat, így, az 
elmúlt évekhez hasonlóan, kérjük, 
figyeljék a hirdetményeket, valamint 
keressék bizalommal a hivatal mun-
katársait, tájékoztatni fogjuk a la-
kosságot a szükséges tudnivalókról. 

Radics Vivien

Önkormányzatunk hírei

Tisztelettel tájékoztatjuk Kardoskút település lakosait, hogy az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 
rendelet alapján Kardoskút község BELTERÜLETÉN az alábbi szabályokat kell figyelembe venni az égetés során:  
Avar és kerti hulladék égetése október 15. és november 30., valamint március 15. és április 30. között  
vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta 9,00 – 19,00 óra között, szélmentes időben megengedett.  
Az égetést lakott épülettől minimum 10 méter távolságban szabad végezni, a szélirány figyelembevételével. Köz-
területen avar és kerti hulladék égetése tilos. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a helyi rendelet kizárólag 
belterületre vonatkozhat, a külterületi ingatlanokra az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet rendelke-
zései az irányadóak, mely alapján KÜLTERÜLETEN az alábbi szabályokat kell figyelembe venni az égetés során:  
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha 
egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Oros-
házi Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez (Elérhetőség: 5900 Orosháza Gyopárosi út 1., Tel.: 68/510-239,  
e-mail: oroshaza.kk@katved.gov.hu) szükséges kérelmet benyújtani. 300.000 Ft. a bírság a szabálytalan égeté-
sért. Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a levegő védelméről szóló Korm. rendelet értelmében a téli fűtés során 
- amennyiben tiltott anyagok kerülnek égetésre (pl. műanyag, gumi) - a környezetvédelmi hatóság levegőtisz-
taság-védelmi bírságot szabhat ki, melynek mértéke 300.000 Ft. A megelőzés és a bírság elkerülése érdekében 
felhívjuk Kardoskút község bel- és külterületi lakosait a szabályok betartására!

Az égetésnek is vannak szabályai!
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Májustól szeptemberig
A Kardoskúti Faluszépítő és 
Turisztikai Egyesület, a prog-
ramtervének megfelelően tel-
jesítette eddig a feladatait .

A május elsejei majális után a már 
hagyományosnak mondható Pusz-
talakodalmat rendeztük meg  ismét 
nagy sikerrel. Sok a visszatérő ven-
dég és sokan már várják a következőt.

Az idei évben ismét tartottunk 
Pusztatalálkozót, ahol az egykor a 
Vásárhelyi pusztán lakó, dolgozó 
tanuló személyeken kívül meg-
tisztelt bennünket az Olvasókörök 
Országos Találkozójának mintegy 
száz vendége is. A napot az egykori 
Farkas iskolánál egy emléktábla ava-
tással kezdtük, ahol már több mint 
száz vendég jelent meg. Köszönjük 
a ház mostani tulajdonosának 
Prozlik Csabának és családjának, 

hogy lehetővé tették a rendezvény 
lebonyolítását. Az esemény Pusz-
taközponton folytatódott, ahol egy 
jó hangulatú kellemes beszélgeté-
sekkel tűzdelt találkozó lett. A jó 
hangulatot a Skorka Pál és csapata 
által készített nagyon finom bir-
kapörkölt valamint Labozár Antal 
és zenekara által biztosított zene 
alapozta meg. A Főnix kulturális 
egyesület nagy sikert aratott rövid 
bemutatója tette színesebbé a na-
pot. A kitartó vendégek koraeste 
távoztak a rendezvény helyszínéről.

A szeptemberben rendezett Fehértó 
Napján egyesületünk a már megszo-
kott pusztalángos és túrós lepény 
sütésével, valamint három darab 
lófogat biztosításával vette ki részét.
Az előttünk álló téli időszakra 
gondolva novembertől szerve-
zünk csiga csináló esteket min-

den érdeklődő számára.  Decem-
ber 01-én tartjuk az évzáró 
András napi disznótort, amely-
re mindenkit szeretettel várunk.

Megköszönöm minden egyesületi 
tag ez évben végzett munkáját, 
hiszen az elmondottak csak és 
kizárólag egy jól működő csapat 
közös munkájával volt elérhető.

Köszönöm a rendezvényeinket 
szponzorálóknak az egész év-
ben nyújtott támogatást, hisz 
n é l kü lü k  n e m  t u dt u k  v o l -
na megvalósítani terveinket. 

Köszönöm a rendezvényeinken 
résztvevőknek, hogy részvéte-
lükkel támogatták munkánkat.

Kocsis Péter 
elnök

Fotómontázs: VP.

hirmondo_2018_02_oktober.indd   5 2018. 10. 01.   15:50:05



6 KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2018. október

Erdély után fővárosi szereplésre készülünk
Öt év után újra, Erdélyben vendég-
szerepelt a Kardoskúti Főnix Kul-
turális Egyesület Színjátszó Társu-
lata. Hosszú és várva-várt időszak 
előzte meg erdélyi utunkat. Rég-
óta dédelgetett vágyunk valósult 
meg augusztus első napjaiban. 

Már első látogatásunkkor, 2013-ban 
eldöntöttük, hogy amint tudunk, 
vissza fogunk térni erdélyi magyar 
barátainkhoz. Mivel jelentős anya-
gi költséggel jár ez a hosszú út és 
a néhány napos kintlétünk, ezért 
tavasszal pályáztunk az útra az 
NEA-nál, de várólistára kerültünk. 
Álmunkat továbbra sem adtuk fel, 
még több munkát fektettünk bele a 
színdarabok gyakorlásába, s emellett 
minden lehetőséget megragadtunk, 
hogy az egyesület bevételét gya-
rapítsuk. A falunapon több mint 
kétezer palacsintát sütöttünk meg, 
melyhez köszönjük jószándékú tá-
mogatásaikat. Indultunk a Nemzeti 
Művelődési Intézet által kiírt Kodály 
135+1 pályázaton az ovisokkal, 
Barna László vőféllyel és Simon Jani 
bácsi közreműködésével. Az évek 
alatt összegyűjtött egyesületi pén-
zünkből így sikerült saját erőnkből 
két bérelt kisbusszal eljutnunk az er-
délyi Oklandra, a szálláshelyünkre.  
Az első napot pihenésképpen ki-
rándulással töltöttük, közismert 
helyeket kerestünk fel. A második 
napon Datk településre voltunk hi-
vatalosak, ahol az unitárius egyház 
megalakulásának 450. évfordulóját 
ünnepelték. A kultúrotthonban ebéd 
után népes közönség előtt adtunk 
egy órás műsort, szíves fogadtatá-
sukat nem feledjük. Másnap a test-
vértelepülés, Homoródjánosfalva fa-
lunapján vettünk részt, ahol mindig 
szívesen látnak bennünket. Jó érzés 
magyar barátainkkal találkozni, és 
a viszontlátás öröme, a szép tájak és 

a csapat jókedve indít minket arra, 
hogy amikor lehet, közösen ismét 
útnak induljunk. Szép emlékekkel 
tértünk haza ötnapos erdélyi utunk-
ról. Éppen e cikk írásakor értesül-
tünk róla, hogy a tavasszal beadott 
NEA-s pályázatunkat most bírálták 
el pozitívan. Egy Laeder-es pályázat 
elbírálására várunk az ősz folyamán, 
bízunk annak is a sikerességében. Ez 
évben az eszközeinket és mobil han-
gosító felszerelésünket tudtuk több 
nyertes pályázat által gyarapítani. 
Ezek között volt az önkormányzat 
civileknek nyújtott támogatása is, 
amelyet ezúton is köszönünk.  Igyek-
szünk a község kulturális életében 
való segítő részvételünkkel illetve 
a művelődési ház kisebb-nagyobb 
felújítási munkálataiban való önkén-
tes munkánkkal meghálálni. Az idei 
évben egyesületünknek öt nyertes 
pályázata volt. A jövőben is folya-
matosan keressük a pályázati lehe-
tőségeket. Köszönjük a részünkre  
leadott adó 1%-ot, amely jelentősen 
emelkedett a tavalyihoz képest.
Most októberben három települé-

sen, idősek köszöntése alkalmából 
lépünk fel, amelyeket díjmentesen 
vállalunk, mert valljuk, hogy min-
denki arcára mosolyt szeretnénk 
csalni, s ez az öröm a legcsodálato-
sabb dolog számunkra.
Egy nagy kihívás előtt állunk. A 
napokban a Nemzeti Művelődési In-
tézet és a Magyar Teátrumi Társaság 
által létrehívott úgynevezett Pajta-
színházi Szemlén a megyéből mi 
kaptuk a lehetőséget arra, hogy 2019 
januárjában, a Nemzeti Színházban 
is bemutatkozhassunk. Örömmel 
tölt el bennünket, már csak azért is, 
mert kijelölték Fehér Tímea szín-
művésznőt mentorunknak, aki eljön 
hozzánk rendszeresen Kardoskútra, 
és szakmai útmutatásokkal segíti 
felkészülésünket a következő hó-
napokban. Úgy vélem, hogy Erdély 
után, ez a készülődés újult erőt és 
bátorítást ad a csapatnak.

Köszönjük mindazok segítségét, 
akik törekvéseink mellé álltak, bízva 
kérnénk ugyanezt a jövőben is. 

Őzse Zoltán elnök

Fotó: VP.
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Megyei döntőben szerepeltek polgárőreink
Mezőberényben rendezték meg 
szeptember első szombatján az idei 
Polgárőr Közlekedésbiztonsági 
Verseny megyei döntőjét, amely-
ben községünkből Őzse Richárd és 
Németh Nándor vett részt. 

A 14. alkalommal meghirdetett ver-
senyre szintén az orosházi térségből 
érkezett Valaczkai Mónika és Csekő 
Rita polgárőrökkel kiegészült négy 
fős csapat az előkelő 3. helyet sze-
rezte meg.

A versenyről és légköréről a csa-
patkapitányt, Őzse Richárdot kér-
deztem.

- Korábbi években indultatok már 
ezen a megyei szintű megmérette-
tésen?
A tavalyi évben volt szerencsém 
kipróbálni a versenyt, de minden 
évben vannak új feladatok, így nem 
lehet igazán felkészülni a versenyre. 
A többiek most voltak először, de le 
a kalappal előttük, mert mindenki 

szépen versenyzett, ami az eredmé-
nyen is látszik.

- Milyen feladatokkal kellett megbir-
kózni a polgárőröknek?
Első körben minden résztvevőnek ki 
kellett töltenie egy Kresz tesztlapot, 
amit a legnehezebb kérdésekből 
állítottak össze. A második rész egy 
autós nehézségi pálya volt, ahol egy 
Skoda Rapid combi autóval kellett 
körbe menni. Hét feladat volt, amit 
a lehető legkevesebb hibaponttal 
kellett teljesíteni: a kis udvar, a fésű, 
a szűk folyosó, és olyan feladatok, 
amiket a rendőrségi ügyességi 
versenyekből vettek át. A feladatra 
fejenként négy percünk volt, amit 
a 36 nevezőből csak 12-en tudtunk 
teljesíteni. 

- Egyéni vagy csoportos taktikát al-
kalmaztatok-e?
Igazából itt nem nagyon lehet takti-
kázni. A cél, hogy mindenki végig-
menjen a feladatokon. Ez egy egyéni 
verseny, mert a legjobb két ember 

kerül fel az országos versenyre, vi-
szont kapitányságonként négy fős 
csapatokat kell kiállítani, amit utána 
az összeredmény alapján értékelnek.

- A feladatok közben milyen légkör 
vett körül benneteket?
Nagyon jó légkör volt a polgárőrök 
között, mindenki barátságos és 
kedves volt. Mindenki örült a másik 
sikerének és nagy tapssal jutalmaz-
tuk azokat a versenyzőket, akiknek 
sikerült végigmenni a pályán. 

- Van-e idő közben izgulni? Voltak-e 
nézők, akik megtették helyettetek?
Az izgulás akkor jött ránk, amikor 
beszálltunk az autóba. Nem könnyű 
teljesíteni egy vadidegen autóval, 
aminek a felelőssége is a verseny-
zőké. Külön nem sok nézőnk volt, 
csak akik arra tévedtek, azokat ma-
gukkal ragadta a verseny izgalma. 
Itt mindenki a másikért drukkolt és 
egymásért izgultunk.
Gratulálunk a szép helyezéshez!

VNB

Fotó: oroscafe.hu
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A Kardoskút Községért Közalapít-
vány ebben az évben több rendez-
vényt tartott.  

Örömünkre szolgált, hogy sok gyer-
meknek szerezhettünk örömet má-
jusban a Gyermeknapon. A kicsik 
és nagyok is megtalálták a koruknak 
megfelelő játékot. Volt pontgyűjtés, 
vetélkedő, egy gyermek sem távozott 
apró ajándék nélkül.

A Falunapon díjaztunk tíz gyerme-
ket, akik vagy a tanulásban, vagy a 
sportban, illetve szabadidős tevé-
kenységben kiemelkedő eredményt 
értek el. A következő évben is várjuk 
a javaslatokat.

Az Egészségnap megtartása ebben 
az évben az Autómentes napra esett, 
így kihasználva ezt a páratlan lehe-
tőséget, egybefűztük a két eseményt. 
Több kezelésre lehetett regisztrálni:  
kineziológiai tapasz kipróbálására, 
grafológiai gyorselemzésre, Yomehio 
masszásra, fül és testgyertya alkal-
mazásra, test illetve talpmasszázsra, 
gyógypedikűrre, Tibeti hangtálas 
kezelésre. Köszönetünket fejezzük 
ki az önzetlen közreműködőknek: 
Zatykóné Kecskeméti Erikának, 
Nyemcsok Erikának, Gombkötőné 
Jutkának, Török Dórának és Szabó 
Lászlónak és Kovács Viktornak.

A meghirdetett egészséges sütemény 
pályázatra 3 nevezés érkezett, első 
díjat nyert a zsűri döntése alapján 
Zsigovics Erika.

A gyermekekre gondolva görkoris 
versenyt, kerékpár ügyességi ver-
senyt, illetve a picikéknek moto-
ros versenyt vezényelt le Novák 
István és segítői. A rajzversenynek 
is nagy sikere volt: a picikék is 
az asztalhoz ültek, hogy a kör-

nyezetvédelemről mi jut eszükbe.  
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
görkoris illetve kerékpáros fotópá-
lyázatra hét nevezés is érkezett.

Délután interaktív gyakorlatot tar-
tott Kovács Viktor személyi edző és 
TRX instruktor.     

Ezenkívül különböző kézműves ter-
mékek bemutatója és vására elérhető 
volt egész nap. 

Tibáné Hamvasi Zsuzsa ismét re-
mekelt: az egészséges szendvicsek 
egész nap korlátlanul mindenki 
számára elérhetők voltak, melyhez 
valódi gyümölcslevet ihattunk Len-
gyel György polgármester úrnak 
köszönhetően.  

A nap megszervezése Szabóné 
Miklós Ildikó munkája volt. Eb-
ben az évben még egy nagyobb 
rendezvényünk lesz: jótékonysági 
szüreti bált szervezünk október 
13-án. Az óvodásokra és az idős-
korúak életminőségének javítására 

kívánjuk fordítani a támogatások 
összegét. Az egészségügyi dolgozók, 
a tanyagondnok és a házi gondozók 
bevonásával a rendelkezésre álló 
összeg függvényében hoz döntést 
a kuratórium felhasználásról, igény 
szerint gyógyászati segédeszköz, 
fogyóeszköz stb. beszerzéséről. 
Támogatást a bált megelőzően is 
bárkitől elfogadunk, melyet meg 
lehet tenni a művelődési házban 
Vargáné Borikánál, az óvodában 
Patócs Évánál, Szabóné Ildikónál és 
Ramaszné Ibolyánál. Átutalás esetén 
a K&H Banknál vezetett 10402647-
26414991-00000000 számlára lehet 
utalni, a megjegyzésbe kérjük beírni 
„jótékonysági célra”. További infor-
mációkért bátran hívják Ramasznét 
a 70/427-4482 telefonszámon. 

Minden rendezvényünk lebonyo-
lításában Vargáné Borika nagy 
segítségünkre van, Varga Pál pedig 
a plakátjaink elkészítését vállalta 
minden esetben, melyet köszönünk 
nekik.  

Ramaszné Tóth Ibolya elnök

Gyermeknap, egészségnap és jótékonysági bál
Fotó: VP.
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Elkezdődött az új nevelési év az oviban
Tanulmányi túrával búcsúztak az 
óvodások a nyártól. A régi óvodás 
társakat is magukkal hívták Kasza-
perre, a Történelmi Emlékparkba, 
ahol a kőkortól indulva régi korok 
embereinek életébe tekinthettek be, 
megismerve életmódjukat, hasz-
nálati eszközeiket. A tudásszerzést 
felszabadult fogócska, bújócskázás, 
szabad mozgás követte.

Az utolsó közös élményt követően 
kinek-kinek megkezdődött az új 
nevelési év az óvodában, iskolában. 
Szeptember 3-án, az új óvodásaink 
is megérkeztek, megismerkedtek 
csoporttársaikkal, és felfedezték 
a sok játékot, amelyeket azonnal 
birtokukba vettek. Jelenleg 16 óvo-
dásunk közül kilencen kis-, négyen 
középső- és hárman nagycsoporto-
sok, akik az intézmény alkalmazotti 
közösségével együtt gyönyörű őszt 
kívánnak mindenkinek.

Patócs Éva

Az  elmúlt évben elhunyt, korábban  csapatban  
„Szabad Föld” kupát nyert sakkozóra emlékezett  a 
Héjja család, Kardoskút önkormányzata és az Orosházi 
Sakk Egyesület. Tizenkilenc részben minősített és ama-
tőr játékos hét fordulós svájci rendszerű versenyben 5-5 
perces játékidőben mérkőztek meg egymással. A viadalt 
Kardoskút alpolgármestere Varga Pál nyitotta meg. 
Héjja András családja vándorserleg ajándékozásával 
tisztelte meg a résztvevőket.
A verseny végeredménye:
1. Bíró István Orosházi SE 6 pont
2. Győri Szabolcs Orosházi SE 5,5 pont
3. Dr. Zalai Mihály Orosházi SE 5,5  pont

A verseny Kardoskúton kellemes környezetben a mű-
velődési házban került lebonyolításra. 
Ezzel a versennyel egy sorozatot szeretnének a rendezők 
elindítani, emlékezve a verseny névadójára.

Bacsúr Imre

Héjja András tiszteletére rendezett verseny

Fotó: óvoda

Fotó: PN.
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Verselők, prózaírók érkeztek az ország minden szeg-
letéből Kardoskútra, szeptember első hétvégéjén, az 
idei Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat díjkiosztó 
ünnepségére. Az alkotók többségét szinte baráti szálak 
kötik össze, s örömmel térnek vissza évente hozzánk, 
erre a békés kistelepülésre. Több mint harminc éve 
őrzi a pályázat kiírója, a Móra Ferenc Művelődési Ház 
a hagyományt, amelyet 1986-ban a művelődési ház 
akkori vezetője, Nagyné Szöllősi Teréz indított útjá-
ra a helyi nyugdíjas klub tagjaival. Mára mondhatni 
kinőtte magát a megyei szintűnek induló rendezvény, 
s országosan is ismerté vált az idősebb korosztály kö-
rében. Ebben az évben 50 pályázó volt 26 településről, 
köztük a szerbiai Kishegyesről. Községünk vezetői is 
magukénak érzik a rendezvényt, ezt bizonyítja, hogy 
Lengyel György polgármester minden évben méltatja a 
díjkiosztó ünnepséget, Varga Pál alpolgármester készíti 
elő a Kardoskúti Antológia soros kötetét a nyomdai 
munkálatokhoz, Mórocz Lajos képviselő úr pedig el-
ismert pörköltfőzőként főzőtársaival készíti el a finom 
bográcsos pörköltet a vendégeknek. A programon 
jelenlévő Pusztai Ádám képviselő úr a díjátadásban 
segítkezett. Öröm volt látni a közreműködő orosházi 
református iskolások lelkesedését, akik a Bárdos Zsu-
zsanna zsűrielnök által kiválasztott részleteket olvasták 
fel a jelenlévőknek. A rendezvényen alkalmat adunk a 
tollforgatóknak saját alkotásaik felolvasásához, amelyre 
az ebéd előtti időszakban most is lehetőség nyílt. Az íz-
letes ebéd és a kellemes beszélgetések után koradélután 
mindenki hazafelé vette útját.

Ezúton szeretném megköszönni támogatóinknak 
a díjkiosztó ünnepséghez nyújtott anyagi és tárgyi 
felajánlásokat. A rendezvény lebonyolításában közre-
működők segítségét, akik munkája révén még szebbé 
tettük rendezvényünket.

A 2018. évi díjkiosztó ünnepség támogatói voltak:

Kardoskút Község Önkormányzata
Kardoskúti Zrt.
Gera József (Makó)
Nagyné Szöllősi Teréz (Kardoskút)
id. Kincses István (Kardoskút)
Szemenyei Sándor (Kardoskút)
Mórocz Lajos, Farkas László és Kocsány Gábor pör-
költfőzők

A Kardoskúti Antológia 2018-ban megjelent kötete 
1700.- Ft-os egységáron megvásárolható a művelődési 
házban.

Díjazottak névsora:
Vers kategória:
1. helyezett: Soós Tamásné Reitinger Jolán: Zsoltár
1. helyezett: Hajdrik József: Összesimulva

2. helyezett: Lunczner: Gyula: Soha többé
2. helyezett: Dr. Radmila Markovity: Rejtett Erőm

3. helyezett: Varga András: A Bodrog
3. helyezett: Zvolenszkiné Konkoly Juci: Hitébe fúlt

Vers különdíjasok: 
Ötvösné Németh Edit: Tavaszi ritmus 
Sámel Mária: Ne feledd
Horváth Jánosné: Lehet-e még?...
Dr. Csikai Erzsébet: Jó párkapcsolat
Rákóczi Rudolf Géza: Meditáció
Hunyadvári István: Apósomra emlékezve
Máté Lajos: Noé életéből
Dócs György: Ahol a ragyogás örök

Próza kategória:
1. helyezett: Dr. Bálint Jánosné Ágoston Ilona: Folyó 
a város felett
1. helyezett: Tátos Gyöngyi: A diófa

2. helyezett: Dimák Béla: Mindenki szívében hordja 
saját világát
2. helyezett: Tara Scott: A másik oldal

3. helyezett: Sonkolyos Márta: A babakocsi
3. helyezett: Fabinyi Gáborné: Borbíró Lajos – egy régi 
pályázó emlékére

Próza különdíjasok: 
Surinya Antalné Mari Mária: II. világháborús emlékeim
Dimák Béláné: A béke szigete
Vörös Pál: Gyökerek
Viczián Pálné: Temetek
Németh Józsefné: Mesél a nádas
Földesné Rézmovits Gizella: A táska
Kothencz József: Az első áldozat
Áchim Pál: Humoros írás egy kalauzról

Irodalomkedvelők találkozója Kardoskúton
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Járási találkozó Kardoskúton
Az Orosházi járásból hét nyugdíjas klub és egyesület 
fogadta el a kardoskúti Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub 
meghívását május első pénteki napjára. A rendezvény 
száz résztvevője örömmel jött el a programra. A ven-
dégeket Lengyel György polgármester és a helyi klub 
vezetője köszöntötte, majd Nemes Mónika szavalatával 
köszöntöttük az Édesanyákat és a Nagymamákat az ün-
nep hétvégéjén. Az ebéd utáni időszak a jóhangulatról 
szólt, amely énekléssel, tánccal délutánig kitartott, ezen 
a szép napsütéses napon. A tavalyi évben megrendezett 
első alkalom után az idei találkozónk is sikeresen zárult, 
amelyhez a helyi klubtagok szorgos keze munkája nagy-
ban hozzájárult. Köszönet érte!                                       VNB.

Beszámoló a XXIX. id. Bacsur Imre sakk emlékversenyről.
Orosháza és Békés megye 
korábbi többszörös baj-
noka tiszteletére immár 
29. alkalommal rendez az 
Orosházi Sakk Egyesület 
és a Bacsur család színvo-
nalas sakk versenyt. 

Ez évben Kardoskút köz-
ség Önkormányzata biz-
tosított  helyszínt a he-
lyi művelődési házban 
a kilenc fordulós, svájci 
rendszerben lebonyolított 
FIDE versenyhez. 

A négy napos eseményt  
Kardoskút alpolgármes-
tere Varga Pál valamint 
Vargáné Neller  Borbála 
igazgatónő nyitotta meg,  
és kívánt sportszerű, jó 
versenyzést a résztvevők-
nek. Az emlékversenyen 
34 versenyző mérte össze 
tudását, amely egyúttal  
hivatott volt eldönteni 
Békés megye egyéni  sakk-
bajnokságát.

A versenyen  NB-I, NB-

II-es csapatok játékosai  
indultak, de volt résztvevő 
Németországból is, aki 
Gyopárosfürdőn nyaralt.

A kifogástalan környezet-
ben lebonyolított verseny 
végeredménye, és különdí-
jasai: 1. Tatár Kiss Szabolcs 
nemzetközi mester Makói 
SE 6 pont,
2. Tubak Dániel Maróczy 
SE 5 pont,
3. Kakuk Sándor Orosházi 
SE 5 pont,

Legjobb Orosházi játékos: 
Bácsi Kristóf Orosházi SE 
4 pont,
Legjobb női játékos: Már-
kus Molli Amina Maróczy 
SE 3,5 pont,
Legjobb szenior: Tornyai 
Jenő Maróczy SE 4,5 pont
Legjobb 70 év feletti: Petró 
József Békési TE 4 pont
Legjobb 18 éven aluli: 
Rakovics János Békési TE 
3,5 pont
Legjobb 14 éven aluli: Lo-
vászi Szabolcs Maróczy 

SE 3,5 pont, 1800 érték-
szám alatti kategória: 1. 
Vámosi Péter Békési TE 
4,5 pont, 2000 értékszám 
alatti kategória: 1. Fábián 
Nagy Sándor Szentesi SE 
4,5 pont,

Békés megye bajnoka 
2018-ban: Kakuk Sándor 
Orosházi SE 5 pont,

A díjakat Lengyel György 

Kardoskút polgármestere 
és Hatos István az Oroshá-
zi Sakk Egyesület elnökhe-
lyettese adta át. 

Petró József a Békés me-
gyei Sakkszövetség elnöke 
köszönetét fejezte ki Kar-
doskút vezetésének, hogy 
ilyen remek, tiszta környe-
zetben tudták  a versenyt 
lebonyolítani.

Bacsúr Imre

Fotó: VP.
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1988-ban szereztem az Általános orvosi Diplomát, majd még abban az 
évben  az Orosházi Kórház Neurológiai osztályán kezdtem el dolgozni. 
25 évig dolgoztam a Kórházban, ebből 20 évet a neurológia osztályon  és 
gyermekneurológiai szakrendelésen, valamint a szakrendelőben és Carotis 
doppler laborban. Ezalatt felnőtt és gyermekneurológiai szakvizsgát  
szereztem. 2009-től 2014-ig  a Kórház Sürgősségi osztályán dolgoztam.
2014 februárjától Pusztaföldváron a Háziorvosi rendelőben kezd-
tem meg a munkát. 2015-ben szereztem Háziorvosi szakvizsgát.
Ez év májusától dolgozom Önöknél is mint helyettesitő Háziorvos. 
A lakosok egy részét már személyesen megismertem, szeretném, ha 
közös munkánk- az egészség megőrzése, gyógyulás - sikeres lenne, s 
csak az éves szűrő jellegü vizsgálatokon találkoznánk. Munkatársaim-
mal mindent megteszünk az Önök egészsége és gyógyulása érde-
kében, s reméljük, Önök is felelősséggel gondolnak saját magukra. Dr. Fodor Zsuzsanna adjunktus

Jó egészséget  kívánok mindenkinek                                                                         

Az utóbbi hónapokban feltünhetett, 
hogy a hagyományos recepten egy 
felirat szerepel: „felírási igazolás”.
Az egészségügyi  dokumentáció 
számítógépes fejlesztése módot 
ad arra, hogy a felírt gyógyszerek 
információja egy olyan rendszerbe 
kerül, amit a gyógyszertárak  meg 
tudnak nyitni, s a beteg TAJ azono-
sítója segítségével megnézhetik a 
felírt gyógyszert, valamint ki is ad-
hatják. A kiadás ténye is a rendszer-
be kerül, így mi, a rendelőben egy 

kattintással láthatjuk: hol, mikor  
váltotta ki a beteg a gyógyszerét. 
Mint látjuk, ehhez nem szüksé-
ges  papír alapú „felírási igazolás” 
sem. Most az átmeneti időszak-
ban  - hogy a kliensek megszokják 
- még adunk „felírási  igazolást”, 
de várhatóan 2019-től nem lesz 
kötelező. CSAK ha a beteg ragasz-
kodik hozzá. Ez - bár most talán 
idegennek tűnik- sokban segítheti 
a betegellátás  gördülékenységét.  
Ki fogjuk dolgozni azt a megfelelő 

kényelmes lehetőséget, ami abban 
segít majd, hogy be sem kell jönni az 
egyébként panaszmentes kliensnek 
a rendelőbe, munka előtt vagy után  
bármely útjába eső gyógyszertárban 
hozzájuthat majd a rendszeresen 
szedett gyógyszeréhez. Így nem 
kell a betegek között - pl. influenzás 
időszakban – várakoznia.
 
Minderről időben   tájékoztatást 
fogunk  adni Önöknek. 

Dr. Fodor Zsuzsanna

Mit jelent az e-recept?

Dr. Fodor Zsuzsanna
helyettesítő háziorvos

Rendelési idő:
hétfőn 11:30 és 13:30 között
kedden 8:00 és 10:00 között

szerdán 11:30 és 13:30 között
csütörtökön 8:00 és 10:00 között
pénteken 11:30 és 13:30 között.

A rendelő nyitvatartása:
hétfőn 11:00 és 14:00 között
kedden 8:00 és 11:00 között

szerdán 11:00 és 14:00 között
csütörtökön 8:00 és 11:00 között
pénteken 11:00 és 14:00 között.

Rendelés helye: 5945 Kardoskút, 
Petőfi u. 12.

Telefon: 06-68-429-025
E-mail: rendelo@kardoskut.hu

Azonnali, sürgős ellátást igénylő, 
súlyos esetben a mentőszolgálat 
hívandó! (104)

HOL ÉS MIKOR ÉRHETŐ EL A 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET?

A lakosság sürgősségi ellátását, 
amely sürgős szükség esetén vehe-
tő igénybe a Központi Háziorvosi 

Ügyelet  (5940 Tótkomlós, Kossuth 
u. 2. szám alatt, telefonszám 68/411-
200) biztosítja. Fenntartó: Orosházi 
Kistérség Többcélú Társulása. Az 
ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 
óráig, hétvégén, pihenő- és ünnep-
napokon folyamatosan 24 órában 
tart. Hétvégén és munkaszüneti 
napokon gyermekorvos is ügyel 
8-16 óráig, kizárólag az orosházi 
telephelyen (5900 Orosháza, Könd 
u. 59.). Ebben az időben lehet az 
ügyeleti rendelőben ellátásra je-
lentkezni, vagy telefonon az ügyelet 
segítségét kérni a 68/411-200-as 
telefonszámon.
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- Tudta, hogy a kémény-
seprés már minden ma-
gányszemély számára in-
gyenes? 

A kémények időszakos 
ellenőrzése a magány-
személyek számára már 
több mint két éve ingye-
nes. Amennyiben családi 
házban él és a házba nincs 
bejegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a ké-
ményseprő akkor jön, 
amikorra a kéménytulaj-
donos időpontot foglal.

- Miért szükséges a ké-
ménysepréssel már nyá-
ron foglalkozni?

A fűtési szezon végez-
tével, amikor az otthoni 
tüzelő-fűtőberendezése-
ket már nem, vagy csak 
alkalmanként használjuk, 
érdemes megtervezni és 
ütemezni a karbantartás-
sal, ellenőrzéssel kapcso-
latos feladatokat. Nem 
célszerű ugyanis ezeket 
a teendőket a következő 
fűtési szezon előtti utolsó 
napokra halasztani. 
A kéményseprő a füstel-
vezető épségét, valamint a 
fűtésrendszer működését 
ellenőrzi. Célja az esetle-
ges problémák kiszűrése, 
a balesetek megelőzése. A 
vizsgálat során a szakem-
berek alaposan átnézik az 
égéstermék-elvezetőket, 
ellenőrzik azok műszaki 
állapotát, megvizsgálják, 
hogy biztosított-e az adott 
helyen a fűtés biztonságos 
működéséhez szükséges 

mennyiségű levegő, il-
letve annak utánpótlása, 
emellett elemzik a tüze-
lőberendezésből távozó 
égéstermék összetételét. 
Amennyiben a vizsgálat 
problémát tár fel, fontos 
a mihamarabbi javításról 
intézkedni.

- Mi a menete, ha sze-
retném kitakaríttatni a 
kéményemet?

Aki az online ügyinté-
zést választja, a www.
kemenysepres.hu hon-
lapon előre megadhat 
két-három, kéményel-
lenőrzésre megfelelő na-
pot – ebben az esetben a 
kéményseprők telefonon 
felveszik az ügyféllel a 
kapcsolatot és közösen 
megállapodnak az ellen-
őrzés pontos dátumáról 
és idejéről.  A katasztró-
favédelem kéménysep-
rői gyakran tájékoztató 
levelekkel járják végig a 
településeket. Ilyenkor le-
hetőség van az ellenőrzés 
azonnali elvégeztetésére 
is, de ennek igénybevétele 
ekkor sem kötelező.
Akik a telefonos ügyinté-
zést kedvelik, ők az elő-
hívó nélkül, ingyenesen 
működő 1818-as számot 
hívják. Rövid adatvédelmi 
információk után válasz-
szák a 9-es, 1-es majd 
ismét az 1-es gombokkal 
az Időpontfoglalás menüt, 
ahol a bejelentkező ügyin-
téző, a hívó adatainak fel-
vételével elindítja a vizs-
gálati időpont egyeztetési 

folyamatát. A katasztró-
favédelem munkatársa 
visszahívja az ügyfelet, és 
megbeszélik az ellenőrzés 
napját és idejét.
 
- Milyen gyakran ellen-
őriztessem a kéménye-
met? 

Ez attól függ, hogy milyen 
fűtőeszköz van a kémény-
hez csatlakoztatva. Ha 
a házban szilárd tüzelő-
anyaggal fűtenek, akkor 
évente, ha gázzal, akkor 
kétévente egy alkalommal 
ingyenes a felülvizsgálat.

A szakember a kémény-
vizsgálatról tanúsítványt 
állít ki. Ezen fel kell tün-
tetnie az utolsó műszaki 
vizsgálat évét, valamint 
az ellenőrzés során elvég-
zett műszeres mérések 
eredményét. A katasztró-
favédelem kéményseprői 
készpénzt nem kezelhet-
nek, nem fogadhatnak 
el. Végeznek díjköteles 
munkát is, azonban eze-
ket előre, írásban meg 
kell rendelni és a munka 
elvégzése után, számla 
ellenében, átutalással kell 
a díjat megfizetni.

A katasztrófavédelem 
minden kéményseprő-
je végzett szakmunkás, 
arcképes igazolvánnyal 
rendelkezik, egységes 
munkaruhát visel és a 
munkavégzéshez bizto-
sított autójuk is jól meg-
különböztethető, a ka-
tasztrófavédelem feliratai, 

színei jól láthatóak rajta. 
Felszerelésük korszerű 
és teljes, minden szer-
számuk, mérőműszerük 
biztosított.

Forduljanak a katasz- 
trófavédelem kémény-
seprőipari szervezetéhez
•  e-mai lben,  a  leve-
l e t  a  k e m e ny s e p r o.
ugyfelszolgalat@katved.
gov.hu címre küldve
• postai úton a BM OKF 
GEK részére címzetten, 
1903 Budapest, Pf.: 314. 
címre küldve
• személyesen, ügyfélfo-
gadási időben várjuk a 
megyei ellátási csoport-
jainknál
• a külföldön tartózkodó 
állampolgárok a +36 (1) 
550 1858 helyi díjszabás-
sal hívható telefonszámon 
érik el ügyfélszolgálatun-
kat.
• a +36 (70) 330 4703 
telefonszám is hívható 
az ingyenesen működő 
1818-as szám helyett

Ne kelljen aggódni a biztonságért
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A szépkorúak biztonságáért
Az ENSZ Közgyűlése 
1991-ben október 1-jét az 
Idősek Világnapjává nyil-
vánította. Azóta hazánk-
ban éppúgy, mint számos 
országban, ezen a napon
rendezvényekkel, prog-
ramsorozatokkal tisztel-
günk a „szépkorúak” előtt.

A rendőrség a világnap 
kapcsán szeretné még 
inkább ráirányítani a fi-
gyelmet a 60 év feletti 
korosztályra. Közülük so-
kan sérülékenyek, kiszol-
gáltatottak, így nagyobb 
a kockázata annak, hogy 
áldozattá válnak. Fon-
tos, hogy mindent meg-
tegyünk a biztonságukért, 
illetve ha mégis bűncselek-
mény áldozataivá válnak, 
szakszerűen és hatékonyan 
segítsük őket. A rendőr-
ség a bűncselekmények 
megelőzése érdekében az 
alábbi tanácsokat ajánlja az 
idősek figyelmébe. Trük-
kös lopások megelőzése:
Az elkövetők a legkülönfé-
lébb indokokkal szólítják 
meg az időseket. 

A trükkös lopások jel-
lemzői:

- Az elkövetők magukat 
árusnak, közüzemi cég 
alkalmazottjának, vagy
valamilyen hivatalos szerv 
munkatársának adják ki, és 
egy valósnak tűnő indokra 
hivatkoznak, így jutnak be 
az idősek lakásába.
- Kifigyelik, hogy az idősek 
hol tartják a pénzüket vagy 
más értékeiket,

elterelik a figyelmüket, így 
lopják meg őket.
- A vidéken, családi házas  
környéken az egyik mód-
szer, hogy miután becsen-
getnek, közlik, hogy va-
lamilyen házi terméket 
szeretnének vásárolni. 
Általában tíz- vagy húsz-
ezer forintos bankjeggyel 
fizetnek egy- kétezer fo-
rintos áruért. A sértettnek 
vissza kell adni és csak az 
elkövető(k) távozása után 
derül ki, hogy hamis pénz-
zel fizettek.

Hogyan lehet elkerülni az 
áldozattá válást?

- A szolgáltatók munkatár-
sai sorszámozott, arcképes 
igazolvánnyal rendelkez-
nek, egységes formaruhát 
viselnek. Ezek az igazol-
ványok, amelyeket fel kell 
mutatniuk, a legtöbb szol-
gáltató esetében csak sze-
mélyi igazolvánnyal együtt 
érvényesek. Abban az eset-
ben, ha igazolványukat 
mégsem mutatják fel, meg 
kell kérni őket arra, hogy 
igazolják magukat. Ha a
felszólításnak nem tesznek 
eleget nem szabad been-
gedni őket a lakásba, az
udvarba.
- A kertkaput, lakásajtót 
zárják kulcsra!
- Lakótelepi lakásokban, 
mielőtt bárkinek ajtót nyit-
nának, a kitekintő nyíláson
át nézzék meg, ki akar 
bejutni önökhöz.
- Idegeneket lehetőleg 
semmilyen körülmények 
között ne engedjenek be a

lakásukba! Ha mégis be-
engedik, mindig legyen 
önökkel egy szomszéd, 
vagy rokon!
- Idegeneket soha, egy 
pillanatra se hagyjanak 
egyedül a lakás egyik he-
lyiségében sem!
- Ne váltsanak fel nagy-
címletű bankjegyet ide-
geneknek! Nem lehetnek 
biztosak abban, hogy a 
pénz valódi! Inkább ajánl-
janak egy közeli boltot, 
vagy a postát, ahol fel lehet 
váltani a pénzt!

Besurranásos lopások 
megelőzése:

Ha otthon vannak, nap-
közben is zárják be a kert-
kaput, a bejárati ajtót, hi-
szen nem biztos, hogy 
észreveszik a váratlanul 
érkező, hívatlan látogatót! 
Miközben a szobában té-
vézünk, a tolvaj csendben 
magával viheti a bejárat 
közelében letett értékein-
ket. A zsákmány többnyire 
táska személyes iratokkal, 
készpénzzel. Az anyagi 
veszteségen túl ilyenkor az 
okmányok pótlása fokozza 
a kárt és a bosszúságot.
- Ha csak rövid időre men-
nek ki a lakásból, vendége-
ket kísérnek ki vagy
éppen ismerőseikkel , 
szomszédjukkal váltanak 
pár szót, akkor is mindig
zárják be az ajtót!
- A szellőztetéssel is legye-
nek óvatosak! Ne hagyják 
tárva-nyitva földszinti
lakásuk, kertes házuk 
utcára néző ablakait, ha 

nincsenek abban a helyi-
ségben, szobában!
- Lépcsőházakban ugyanez 
igaz a függőfolyosóra nyíló 
ablakokra is. Elég egy
pillanat és a tolvaj már 
bent is van a szobában és 
viszi, amit értékesnek talál.
- Aki kertes házban lakik 
és a kert hátsó végében 
dolgozik, zárja be az utcára
nyíló ablakokat, bejárati 
ajtót, kertkaput. Ellenkező 
esetben a nyitva hagyott
ablakon, ajtókon keresztül 
a tettes gond nélkül bejut-
hat az otthonába és észre-
vétlenül, gyorsan távozhat 
az értékeivel együtt.

Védje magát a zsebtolva-
joktól!

A zsebtolvajok szeretik a 
tömeget. A közlekedési 
eszközökön, mozgólép-
csőn, áruházakban, pia-
cokon vagy nagyobb ren-
dezvényeken, strandokon 
ideális feltételeket találnak 
arra, hogy egy gyors moz-
dulattal más táskájából, 
kosarából, zsebéből pénzt 
vagy egyéb értéktárgyakat
emeljenek el. A zsebtolva-
jok általában csoportosan 
tevékenykednek. Egyikük 
eltereli a figyelmet, a má-
sodik „lenyúl”, a harmadik 
átveszi a zsákmányt. Ked-
velt trükkjük az áldozat 
ruhájának bepiszkítása és a 
tisztogatás közbeni segítés. 
Gyakran tudatosan oldal-
ba lökik az áldozatot, vagy 
cigarettát, tüzet kérnek 
tőle. A zsebesek ellen senki 
nincs biztosítva! 
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Lakossági lomtalanítási akcióról szóló tájékoztatás
Mit szállítunk el a lomtalanítás keretében?
Feleslegessé vált tárgyakat (bútor, egyéb lom) lakásban 
keletkező mindennemű darabos hulladékokat, mely a 
lakossági rendszeres szemétszállítás keretén belül nem 
szállíthatók el.

Mire nem terjed ki az akció?
Ipari tevékenységből, vállalkozásból eredő hulladé-
kokra, építési sitt törmelék, autóroncs, gumiabroncs,  
szénpor, szerves trágya, zsákba töltött háztartási hulla-
dékra, kerti hulladékra, zöldhulladékra (ág, nyesedék, 
lomb, fű)  veszélyes hulladékokra(hűtőgép,Tv és egyéb 
elektronikai hulladékok,különböző elemek akkumu-
látorok, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, 
növényvédő szerek, zsírok, olajok,festékek, veszélyes 
anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és 
minden egyéb veszélyesnek minősülő anyagok.) 
Szállítás  a lomtalanítási ütemterv szerint a megjelölt 
időpontban a LAKÓÉPÜLET elől történik. Kardoskút 
község közterületének tisztasága érdekében csakis erre 
az időpontra készítse ki a lomokat, azok elszállítására  
A MEGADOTT NAPOKON 7 ÓRÁTÓL KERÜL SOR. 

Kérjük az akció keretében NE tegyen ki háztartási 
hulladékot, mert azt a szél széthordja és a közterületet 
szennyezi. Az ilyen jellegű hulladékot a rendszeres 
szemétgyűjtés keretében szállítjuk el!

A  lomtalanítás időpontja:  
2018. OKTÓBER 17. (SZERDA) reggel 7 órától.

Az akció keretén belüli ingyenes szállítás csak az érvé-
nyes (aktív) szerződéssel rendelkező ingatlantulajdo-
nosokat illeti meg. 

Kérjük a leüresített ingatlanok tulajdonosait NE helyez-
zék ki a lomokat, mert azok elszállításra nem kerülnek. 
Lomtalanítással kapcsolatos információkat megte-
kinthetik a honlapunkon a www.ohunkft.hu címen, 
valamint telefonon is érdeklődhetnek a 68/512-462-es 
telefonszámon. 

Tisztelettel: 
A DAREH Bázis Zrt. –vel közreműködve: 

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Hulladékgyűjtési tájékoztató
Fontos, hogy a szelektív gyűtjőedénybe csak a felsorolt 
csomagolási hulladékok helyezhetők el, azok vegyesen 
gyűjthetők (papír, műanyag, fém csomagolási hulladék 
együttesen, ömlesztve), mert válogatásra kerülnek: 

Papír csomagolási hulladék: papír, karton, italos 
doboz, papír alapú kiadványok (újság, folyóirat füzet, 
könyv stb.) és csomagolóanyagok.
Ami nem kerülhet bele: zsíros, szennyezett papírok, 
műanyag borító, használt egészségügyi papírok, indigó, 
fax papír, egyéb szennyeződéseket tartalmazó papírok 
(olajos, oldószeres), használt papír zsebkendő, papír-
törlő, szalvéta, nejlon fólia, ragasztó szalag.

Műanyag csomagolási hulladék: ásványvizes és üdítős 
PET palack, műanyag fólia, italos és vegyszeres mű-
anyag flakonok, műanyag zacskók és fóliák, tejfölös 
és joghurtos poharak, PP és HDPE jelzésű kozmetikai 
szeres flakonok. A poharak, flakonok és palackok KI-
MOSVA, LAPOSRA TAPOSVA.
Ami nem kerülhet bele: Olajos, zsíros flakonok, 
műanyag játékok, videó- és magnókazetta, CD/DVD 
lemezek stb.

Fém csomagolási hulladékok: fém alapú eszközök, alu-
mínium italos dobozok, konzerves dobozok, KIMOS-
VA, LAPOSRA TAPOSVA, alufólia, fém zárókupak
Ami nem kerülhet bele: vegyszeres, olajos, zsíros 
fémdobozok, nem csomagolási eredetű fémhulladék, 
háztartási berendezés, festékkel vagy egyéb vegyszerrel 
szennyezett fémdobozok.

Az idei évben még az alábbi napokon lesz
 

szelektív hulladékgyűjtő edényzet szállítás:
október 17, november 14 és december 12.

zöldhulladék gyűjtési időpontok:
október 10, november 7 és december 5.

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a zöldhul-
ladékos zsákokat reggel 6:00-ra az ingatlan elé 
kihelyezni szíveskedjen a kommunális edény-
nyel  eg yütt  a  megfelelő szál l ítási  napokon.

5900 Orosháza, Fürdő u. 5. Tel: 68/512-460 és az 
5900 Orosháza, Könd u. 47-49. Tel: 68/898-076

hirmondo_2018_02_oktober.indd   16 2018. 10. 01.   15:50:08



17KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2018. október

Közművel kapcsolatos elérhetőségek, nyitvatartások
Alföldvíz Zrt.

Munkatársaink a 06-80/922-334-es telefonszámon hétfőn 8-20 óra között, a hét többi munkanapján 8-16 óra 
között, az ugyfel@alfoldviz.hu e-mail címen, valamint személyesen az alábbi ügyfélfogadási időkben, a meg-
szokott helyen állnak rendelkezésükre.
Orosházi ügyfélszolgálat elérhetősége, nyitvatartási ideje: 5900. Orosháza, Fürdő u. 1. Hétfő 8.00-12.00 és 12.30-
18.00. kedd és csütörtök 8.00-12.00 és 12.30-14.00

Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat hétfő, kedd, szerda, péntek 8.00-18.00, csütörtök 8.00-20.00.
+36 1 474 9999, +36 20 474 9999, +36 30 474 9999, +36 70 474 9999
Földgáz ügyintézés személyesen: 5900. Orosháza, Táncsics M. u. 20. Szerda: 08:00-18:00, Csütörtök: 08:00-12:00

Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálatunkon a nap 24 órájában, a hét minden napján várjuk hívását: 06 62 565 600
Áram ügyintézés személyesen: 5900. Orosháza, Táncsics M. u. 20. Szerda 14.00-18.00, Csütörtök 08.00-12.00
Közvilágítási hiba bejelentése: kozvilagitashiba@demasz.hu

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
5900. Orosháza, Fürdő u. 5.  Hétfő 7:00 - 11:00, Kedd 7:00 - 11:00, Szerda 7:00 - 19:00
telefonszám: 06-68/512-460
email cím: ugyfelszolgalat@ohunkft.hu
fax: 06-68/413-839

Gyönyörű idő fogadta az idei Falunapot
Színes és változatos programokkal vártuk a helyi és 
vidéki vendégeinket a XIX. Kardoskúti Falunapra. 
Reggel négy csapat részvételével zajlott a IX. Lenti 
József Kispályás Labdarúgó Emléktorna, amelyen 
a Piros 7-es csapata szerezte meg az elsőséget. 

Délelőtt fogadtuk Nagy Zsolt helyi főszervező közre-
működése által a XIII. Veterán Gépjármű Találkozó 
száz gépjárművét, amelyeket a bemutatón közelről is 
megcsodálhattak az érdeklődők. A füves nagypályán az 
Orosházi Lovassport Egyesülettel közös szervezésben 
zajlott le a II. Kardoskúti Fogathajtó verseny. Négy 
kategóriában, több mint húsz fogat versenyezett a nap 
folyamán. Örülünk, hogy sok érdeklődő fordult meg 
kora délutánig a verseny színhelyén. A délelőtti öku-
menikus istentisztelet után koszorúzással emlékeztünk 
meg néhai Ramasz Imre polgármesterről sírhelyénél. 
Mindeközben a művelődési ház udvarán már készültek 
az ízletes falatok a főzőverseny résztvevőinek bográcsá-
ban. Az idén  sok főzőcsapat indult, így a héttagú zsűri 
– Kis Bálint képviselő elnökletével – három marhapör-
költ, három birkapörkölt illetve négy vadétel között 
döntötte el a sorrendet. Az egyéb melegételek közül 

kiemelkedett Huszárik István slambuca és finomnak 
értékelte a Szabó László és csapata készítette gulyásle-
vest is a zsűri a pacalpörkölt mellett. A Kardoskúti Főnix 
Kulturális Egyesület színjátszó tagjai több mint 12 órán 
keresztül sütötték a palacsintát a Falunap résztvevőinek. 
A palacsintázás mindenki számára díjmentes volt, a 
társulat augusztusi erdélyi útjához gyűjtött támogatá-
sokat önkéntes munkájával. Délidőben jó ebédhez szólt 
a nóta, hiszen Arany Misi és zenekara szórakoztatta a 
nagyteremben étkezőket. Itt csodálhatták meg a helyi 
alkotók munkáit is. Először volt csoportos kiállítás meg-
hirdetve, amelyre tizenegyen adtak be szebbnél szebb 
munkákat: grafikákat, festményeket, népi kézműves 
alkotásokat, hímzéseket. A helyi termelők kiskertjeiből 
behozott terményekből és feldolgozott termékeikből is 
készítettünk egy bemutató sarkot a nagyteremben. A 
délután sem szűkölködött családi programokból, játék-
lehetőségekből: ingyenes arcfestés, ugrálóvár, trambu-
lin, egészségügy szűrővizsgálatok, népi játékok, frissítő 
pont, gyermekműsor és sok más várta a gyerekeket és a 
felnőtteket. A délután fő programja a Petőfi utcán zaj-
lott, ahol Podani Milán streetfighter show-jára gyűltek 
össze a kíváncsiskodók.                       Folytatás a 18. oldalon 
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Nagy Zoltán nyugalma-
zott ezredes ünnepi be-
szédével és a Kardoskú-
ti Főnix színjátszóinak 
verses összeállításával 
emlékeztünk meg a Hő-
sök napi megemléke-
zésen az elmúlt korok 
háborúiban elesett hős 
katonákról és leventék-
ről a templomkertben.

Az ökumenikus Isten-
tiszteleten Laczki János 
evangélikus lelkész mellett 
az orosházi dr. Domonkos 
István római katolikus 
akolitus szolgált, akinek 
személyében a Történelmi 
Vitézi Rend is képvisel-
ve volt az ünnepségen. 
A templomi perceket kö-
vetően Lengyel György 

Tisztelgés a Hősök előtt

polgármester köszöntő-
jében elmondta, fontos, 
hogy évről évre össze-
gyűljünk, és ne feledkez-
zünk meg mindazokról, 
akik példát adtak nekünk. 
Nagy Zoltán ezredes a 
különböző korok ismert 
hőseit szemünk elé állítva 

kiemelte, hogy múltból 
vett gyökereinkre tudjuk 
a jövőt építeni, a hős ka-
tonák bátorsága – akik 
mögött sok-sok család és 
feleség állt – kellett sza-
badságunk kivívásához. A 
Magyar Tartalékosok Szö-
vetségének Békés megyei 

elnöke mellett jelen volt 
Antal László, a MATASZ 
Orosházi szervezetének 
elnöke is. Az emlékezés 
négy helyszínen koszorú-
zással zajlott, ahol az ön-
kormányzat mellett a helyi 
civil szervezetek képvise-
lői, a történelmi egyházak 
képviselői és a jelenlévők 
helyezték el az emléke-
zés virágait és koszorúit.  

A jelenlévőket a szervezők 
szeretetvendégségre várták 
a templom árnyas oldalá-
ra az ünnep délutánján. 

Köszönet a zenei szol-
gálatért Benkőné Barna 
Katalinnak és Lestyán Mi-
hálynénak.

Folytatás a 17. oldalról.
A kétszeres junior magyar bajnok, Európa-bajnok 
6. helyezett fiatalember színvonalas motoros bemu-
tatóját nagy taps kísérte. A színpadi programokat a 
díjkiosztó ünnepség előzte meg, ahol Lengyel György 
polgármester köszöntője után többek között átadásra 
került az először meghirdetett Kertbarát Junior Pá-
lyázat, amelyet a helyi kertbarát kör Lengyelné Eliza 
ötlete alapján a jövőben is folytatni szeretne. Az idén 
még nem sok fiatal nevezett, ám bízunk abban, hogy 
az öt gyermeknek most átadott értékes díjak és az el-
hangzott információk által többen fognak csatlakozni 
a következő alkalomhoz. A közalapítvány is jutalmakat 
osztott ki a tanulmányokban vagy sporteredményekben 
kiemelkedő tanulóknak. A pörköltfőzők is itt vehették 
át okleveleiket, az első helyezettek a Békés Takarék aján-
dékcsomagjait. Az esti programok sorát a Candy Dance 
Crew moderntánc csoportja nyitotta meg, majd társas-
táncban gyönyörködhetett a közönség. Ezután a zenés 
produkciók sora következett. Elsőként a szegedi mű-
vészházaspár, Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán nagy 
sikert aratott operett és musical műsora nyitotta a sort. 
A ráadás számok után a mulatós zene két ismert képvi-

selője, Szega és Frédó állt a színpadra. A jóhangulatot 
megalapozták, amit a Cozombolis Trió folytatott. 
Az éjszakai zenés programokat a kondorosi Reláció 
zenekar élőkoncertje és Kulima Norbi diszkója zárta.

Összegzésül elmondható, hogy a közel húsz órás 
falunap az érdeklődő falubeliek és idelátogató vendé-
gek számára tartalmas programlehetőségeket nyúj-
tott – kistelepülés révén a résztvevők számára sem 
lehet panasz. Az előzetes szervezési munkák mellett 
a Falunap sikeres lebonyolításában sokak áldozatos 
munkája is kellett, amelyet ezúton is megköszönök.

VNB

Fotó: PN.

Fotó: VP.
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Emléktábla avatás a régi Farkas iskolánál

Július utolsó hétvégéjén Kardoskút 
Község Önkormányzata és a Fa-
luszépítő és Turisztikai Egyesület 
emléktábla avatásra várta az egy-
kor iskolaként működő, ma már a 
Prozlik házaspár otthonául szolgáló 
épülethez az érdeklődőket. Az 
eseményre közel kétszázan érkez-
tek az ország minden szegletéből. 
Vendégeink között köszönthettük 
az Olvasókörök Országos Szö-
vetségének mintegy száz tagját, 

Deák György társelnökkel az élen, 
akik programjukba illesztették a 
kardoskúti eseményt. Az ünnep-
ség Lengyel György polgármester 
köszöntőjével vette kezdetét, majd 
Csotó Nagy Istvánné Klárika tanár 
néni az iskola történetét idézte fel. 
A visszaemlékezést Farkas Ágnes 
folytatta, akinek egykoron édes-
anyja tanított ezen falak között. Az 
emléktábla leleplezését követően a 
vendégek Pusztaközpont felé vették 

az irányt, ahol az Olvasókörben a 
helyi turisztikai egyesület a Pusz-
tatalálkozóra várta a vendégeket. 
Ebéd előtt Deák György és Rózsa 
Zoltán múzeumigazgató előadására 
került sor, majd a Kardoskúti Főnix 
Kulturális Egyesület színjátszóinak 
vidám jelenetét tekinthették meg 
a résztvevők. Az esemény kötetlen 
beszélgetéssel zárult.

VNB.

Fotók: VP.
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Örömteli családi események településünkön
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