Útravalóul – gondolatok a ballagások jegyében
Fotó: VP

Nehéz közhelyek és frázisok nélkül írni az ember
életében három-, nyolc-,
négyévente óhatatlanul

bekövetkező változásról, a
ballagásról, ami a megszokott közösség és környezet
elhagyását, megélt baráti

kapcsolatok megszűnését
jelenti. Vigasztaló az a tudat, hogy ezek az alkalmak
nem a végső búcsúzást

jelentik, hanem az önállóság, a felnőtté válás útján
egy újabb lépést. Mindig
nehéz az elválás, ha jól
megélt baráti, tanár-diák,
szülő-gyerek kapcsolat
megváltozását, megszűnését jelenti. Az óvodából
búcsúzók csak helyszínt
váltanak, csupán az óvó
néniktől, dajkáiktól kell
elválniuk, diáktársakként
tovább élik életüket. Ezzel szemben az iskolától
búcsúzók ballagása joggal
ébreszt szorongást a ballagóban és az őket féltő felnőttek körében. „Jó helyre
kerülök? Milyen lesz a
kollégium?
(folytatás a 2. oldalon)

Korszerűbb lett az egészségházunk

Az idei költségvetés ös�szeállításánál betervezésre került a háziorvosi rendelőt, a védőnői szolgálat
helyiségét és a fogászati
rendelőt magába foglaló
Egészségház belső részeinek korszerűsítése. A
felújítás kapcsán illetve a
településen folyamatban
lévő pályázati beruházásokról Ramasz Imre polgármestert kérdeztem.
A februári falugyűlésen az
Egészségház tervezett korszerűsítéséről előzetesen
információt kaphattak a
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került beépítésre. Ehhez
kapcsolódóan megtörtént
a háziorvosi szolgálat belső festése és a nyílászárók
mázolása. Korszerű, energiatakarékos világítótestek
kerültek felszerelésre.
Fotó: RJ
település lakói. Június elején elkezdődtek a munkálatok, ezért átmeneti időre
a művelődési házban folyt
a háziorvosi rendelés.

- A fűtési rendszer korszerűsítése történt meg.
Lecserélésre kerültek a
régi öntvény radiátorok.
Új, szabályozható, korszerű radiátorok kerültek
Milyen felújítási munkála- felszerelésre. A régi ÉTI
tokat végeztek el az Egész- 60-as kazán helyett új,
ségházban?
energiatakarékos gázkazán

Ki nyerte el a közbeszerzést és mekkora bekerülési
költséggel jár az épületbelső
korszerűsítése?
Három ajánlatkérés történt, amelyből a legkedvezőbb ajánlattevőt bízta
meg a Képviselő-testület.
(folytatás a 2. oldalon)
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Útravalóul – gondolatok a ballagások jegyében

Fotó: VP
(folytatás az 1. oldalról)
Lesznek barátaim? Normális tanáraim?” kérdezik az elmenők. Be
tudnak-e illeszkedni a nagyobb közösségbe? Bírni fogják-e az iskolát?

Tudnak-e vigyázni magukra? Lesz-e
bántódásuk? Ezekre a kérdésekre az
élet fogja megadni a választ. Mi itt
maradók abban bízhatunk, hogy a
búcsúzók részére megadtuk azt az

erkölcsi értéket, ami minden körülményben embernek maradni segíti
őket. Megadtuk azt a felkészítést és
tudást, amire építeni lehet.
Verasztó József

Korszerűbb lett az egészségházunk
(folytatás az 1. oldalról)
Ez alapján helyi vállalkozó, a Szabó
és Társa Kft. végezte el a kivitelezési munkákat. A teljes bekerülési
költség hozzávetőlegesen 2,5 millió
forint. Az előzetesen betervezett
összeg 2,4 millió forint volt, de a
világítótestek cseréjét nem terveztük. Emiatt növekedett meg közel
százezer forinttal az összköltség.
A falugyűlésen az egyik lakos felvetette, hogy a nyílászárókat is jó lenne
egyúttal kicserélni. Milyen okból nem
került bele ez a felújítandók körébe?
- A költségvetési források szűkössége
miatt nem került erre sor, mert a
költségeinket nagyon megemelte
volna.
A betegellátást mennyire zavarta
meg a felújítással járó költözködés?
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- Úgy gondolom különösebb zavar
nélkül lezajlott ez az átmeneti állapot. Ezúton is megköszönöm a
lakosság hozzáállását a költözés
miatti esetleges kellemetlenségekért.

szítés időszaka van. Ezt követően
nekik is közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a pályázati források felhasználása végett. A tervezési munkát
megkezdték, az engedélyeztetés még
folyamatban van. A munkálatok
Milyen stádiumban van a település- várhatóan ősszel kezdődnek meg.
központ megújításának folyamata?
A jövőre tekintve van-e az önkor- A közbeszerzési eljárás előkészítése mányzatnak terve a település terülevan folyamatban. Ezért a kiviteli tén valamilyen felújítást elvégeztetni?
munkálatokat csak ősszel tudjuk
megkezdeni, s csak 2013-ban tudjuk - Nem volt más tervünk és nem is kíbefejezni. Ennek okán a közbeszer- vánunk belekezdeni. A költségvetési
zési eljárásban a 2012. év októberi források szűkösek, és ha esetlegesen
kezdés és a 2013. év április 30-i be- a kerékpárút építése megkezdődne,
fejezés szerepel. A munkák nagyság- akkor a rendelkezésre álló tartalékok
rendje nem zárja ki, hogy esetlegesen oda szükségesek lennének. Nem
a tér felújítása az idén befejeződjön. tudjuk, hogy mit hoz a jövő, a 2013as esztendő költségvetését illetően
Az ifjúsági szálló esetében miről tud még nincsenek információink.
tájékoztatást adni a lakosságnak?
- A református egyháznál a tervkéNeller Borbála

2012.07.03. 11:39:54

3

KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2012. július

Az elmúlt testületi ülések összefoglalója
Az elmúlt időszakban a Képviselőtestület két ülést tartott, melynek
legfontosabb, a lakosságot leginkább érdeklő napirendjeit az
alábbiakban foglalom össze.

a legenyhébb gyámügyi igazgatási
eszközökkel orvosolhatók. Az önkormányzat kiadásai e területen
2011-ben 2 359 ezer forintot tettek ki.
Sor került a továbbiakban a 2011.
évi zárszámadási rendelet és a belső
2012. április 30-i testületi ülésén a ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló
Képviselő-testület köszönetét fejezte beszámoló elfogadására.
ki a Kardoskúti Agrár Zrt-nek az
önkormányzati földutak térítésmen- Döntött továbbá a Képviselő-testütes karbantartásáért és a kerékpárút let, hogy a 2012. évben a nyári gyerépítési költségeihez történő hozzá- mekétkeztetést, figyelemmel arra,
járulásért.
hogy az állami forrás igénybevételi
feltételeinek nem tud megfelelni,
Első napirendi pontja az Orosházi saját forrásból biztosítja. A határoTöbbcélú Kistérségi Társulás által zat értelmében erre a célra 315 ezer
fenntartott Gyermekvédelmi Köz- forintot különített el a költségvetési
pont beszámolója, valamint ehhez tartalékból, a jogosult gyermekek a
kapcsolódóan a Gyermekjóléti és rendszeres gyermekvédelmi kedvezgyermekvédelmi feladatok ellátásá- ményben részesülő kiskorúak közül
ról készült 2011. évi átfogó értékelés kerültek ki.
megtárgyalása volt. A település
helyzete jó, az e területen felmerülő 2012. május 30-i testületi ülésen
problémák az alapellátásban, illetve sor került az Orosházi Városgaz-

dálkodási és Városüzemeltetési Zrt.
beszámolójának megtárgyalására,
a 2012. július 1-jétől érvényes közszolgáltatási díjak megállapítására.
Hatvan literes gyűjtőedény 132,- Ft/
ürítés + ÁFA, nyolcvan literes gyűjtőedény 173,- Ft/ürítés + ÁFA, száznegyven literes gyűjtőedény 305,Ft/ürítés + ÁFA, kettőszáznegyven
literes gyűjtőedény 521,- Ft/ürítés +
ÁFA, zsák: 233,- Ft/db + ÁFA.

Hivatali hírek

Szünidei játszóházi foglalkozások a művelődési házban:

1) A Polgármesteri Hivatalban a
nyári igazgatási szünet időpontja:
2012. július 16. napjától július 31.
napjáig. Az ügyeleti beosztást kísérje
figyelemmel a honlapon, valamint a
hirdetőtáblán.
2) A mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentességéhez az ún. „7
pontos igazolás” 2012. december 31ig, mint jogvesztő határidőig használható fel. 2013. évtől a mozgáskorlátozottak csak abban az esetben
jogosultak gépjárműadó mentességre, ha a szakértői szervnél 2012. év
végéig a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton vesznek
részt és annak eredményeként súlyos
mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással rendelkeznek.
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Amennyiben a felülvizsgálatra 2012.
december 31-ét követően kerül sor,
az adómentesség értelemszerűen az
új igazolás kiállítását követő hónap
1. napjától jár.
A közlekedőképesség minősítése
kérelmezhető a lakóhely szerinti okmányirodánál, a rendelkezésre álló
orvosi dokumentációval és egyéb
iratokkal.
3) Szociális célú nyári gyermekétkeztetésben résztvevők részére – kivéve a Fehértó Étteremben étkezők
– a következő élelmiszercsomag
kiosztására 2012. július 13-án pénteken kerül sor.

Sor került a továbbiakban a Kardoskút Községért Közalapítvány
beszámolójának, valamint a falunap
előkészítéséről szóló beszámoló
elfogadására.
Civil szervezetek támogatási kérelmeinek és az orvosi rendelő felújítására érkezett ajánlatok elbírálására
került sor a bejelentések napirendi
pont keretein belül.

szerdánként 9.30 órai kezdettel:
július 4. - gyöngyfűzés
július 18. - szalmafonás
július 25. - csuhézás
augusztus 8. - fonás
augusztus 15. - bőrözés
augusztus 22. - pudingfőzés
(Az utolsó foglalkozásra előzetesen kell bejelentkezni.)
A díjmentes foglalkozásokra a
gyerekeket és szüleiket
szeretettel várjuk!

Az önkormányzati híreket összeállította:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző
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Bemutatkozik a családgondozó
Az Orosházi Kistérség Egyesített
Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat idén márciustól
működteti községünkben a családsegítést. Gál József családgondozó
mutatkozik be Olvasóinknak.
Milyen benyomásai vannak településünkről e rövid időszak után?
- Kedvezőek a benyomásaim, számomra nem ismeretlen a település,
mert régebben már néhány alkalommal megfordultam itt és ismerőseim
is élnek Kardoskúton. Hosszabb újság, a szóróanyagok és a települési
ideje rendszeresen részt veszek fele- honlap segítségével.
ségemmel a Fehértó Napján.
Milyen problémákkal illetve megMilyen tevékenységet látott el a csa- oldandó helyzetekben fordulhatnak
ládgondozás előtt?
Önhöz a helybeliek?
- A szociális szférát a Magyar Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezeténél kezdtem 2000 végén, ahol
egy bő esztendeig dolgoztam. Utána
nyolc éven keresztül a hajléktalan
szállón tevékenykedtem Orosházán.
Átszervezéssel kerültem a családsegítő szolgálathoz, éppen két évvel
ezelőtt.
Hogyan jellemezhetnénk a családok
helyzetét településünkön és a kistérségben?
- A kistérségi szervezet március óta
működik. Úgy látom, hogy Kardoskút Község Önkormányzatának a
szociálisan rászoruló emberekhez
való hozzáállása a környező településekhez képest jó. Az itt élő rászoruló embereket szeretném elérni.
Ebben segítségemre van Varga Pál
tanyagondnok és Török Attila gyermek jólétis családgondozó valamint
az önkormányzat. Mindezidáig
igyekeztem megfelelő információval ellátni a település lakóit, a helyi
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- Fordultak már hozzám ruhapótlással kapcsolatban többen is.
Itt szeretném megjegyezni, hogy
szívesen fogadunk tiszta, használható ruhaadományokat a szolgálat
számára. Egyébként pedig a szociális ügyintézésben tudok segíteni
nyomtatványokkal. A településen
működő szociális ellátás ilyen téren
jó, de emellett a nem települési szintű nyomtatványok beszerzésében
és kitöltésében is tudok segíteni.
Gondolok itt például az egészségbiztosítóhoz vagy a nyugdíjbiztosító
felé benyújtandó dokumentumokra.
Ezen hivataloktól kapott hivatalos
levelek értelmezésében illetve a
további teendőkkel kapcsolatosan
is számíthatnak rám. Különböző
krízishelyzetek feloldásában, feldolgozásában - úgymint gyász esete, válás, családi konfliktusok, stb. - tudok
személyesen közreműködni. Szükség esetén pedig lehetőség van az intézmény pszichológusát is bevonni
a segítés folyamatába. Továbbá vitás
jogi ügyekben az intézmény jogi

tanácsadásának igénybevételéhez
nyújtok segítséget. Szükség esetén
a különböző bentlakásos intézmények kiválasztásában és az ehhez
szükséges dokumentumok beszerzésében is kereshetnek. Gondolok
itt arra, hogy valaki például idősek
otthonába vagy speciális otthonba pszichiátriai betegek otthonába vagy
értelmileg akadályozottak részére
megfelelő bentlakásos intézménybe keres helyet. Szenvedélybetegek
számára megfelelő rehabilitációs
intézmények keresésében illetve
igény esetén helyi klub létrehozásában tudok közreműködni. Ezen
esetben tudjuk, hogy sérül a család,
ezért a családi rendszer helyreállításában fontos, hogy találjanak egy
közösséget, ahol nem kell szégyellni
a problémákat. Bármilyen más speciális élethelyzetű emberek számára - úgymint pszichiátriai betegek,
gyermekét egyedül nevelők, betegségekkel vagy akadályozottsággal
küzdők és családtagjaik - önsegítő
klub vagy csoport létrehozását is
igyekszem elősegíteni, amennyiben
igény lesz rá. Ezért is fontos, hogy
bizalommal forduljanak hozzám.
Többen kérdezték a község lakói közül, hogy Török Attila gyermek jólétis
munkatárs illetve az Ön tevékenységi
köre között mi a különbség?
- A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a védelembe vett gyerekek családjaival illetve a valamilyen
módon veszélyeztetett gyerekek
családjait gondozza. Ez a terület
tartozik továbbra is a gyermekjóléthez, Török Attila kollégámhoz.
Ha a gyermekes családokra gondolunk, akkor a családsegítő szolgálat
segíthet megelőzni a veszélyeztetés
helyzetének kialakulását.
(folytatás az 5. oldalon)
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(folytatás 4. oldalról)
Mindemellett a felnőttek segítését
is felvállaljuk. Ez az én munkaterületemhez tartozik. Ki kell hangsúlyoznom, hogy mindenki önként
veheti igénybe a családsegítést, de
természetesen a segítségre szoruló
környezetében élő emberek jelzéseit
köszönettel veszem. Minden esetben
felkeresem a bajbajutott embertársamat, aki ha önszántából elfogadja
a segítségemet, abban az esetben
próbálok segíteni neki.

Mi szedtük a Teszedden

Írta és fotó: VP
Családgondozóként gondolom kön�nyebb úgy tanácsot és segítséget Harmincegyen indultunk neki jú- vigyáznak annak tisztántartására.
adni, hogy Ön is felnevelt két gyer- nius első szombatján, hogy megta- Összességében alig pár zsák szemét
meket.
karítsuk településünk belterületét a gyűlt össze, túlnyomó részt cigaretszeméttől. A „Teszedd” országos sze- tacsikk és papír zsebkendő került
- Természetesen a segítés folyamatá- métszedő akcióhoz csatlakoztunk a zsákokba. Figyeljünk továbbra is
ban a saját élmények és tapasztalatok ezzel a programmal. Szerencsére környezetünk tisztaságára, hogy leghasznosak a szakmai tudás mellett. nem sok dolgunk akadt, hiszen a közelebb is csak a figyelemfelhívás
Napjaink gyermeknevelési helyze- település utcái rendezettek, lakói kerüljön a célpontba.
teibe a három unokám nagyon sok
tapasztalatot ad. Egészen mások már
Viharos vendégjáték
a mai szituációk, mint mondjuk húsz
vagy harminc évvel ezelőtt.
ítélve jól sikerült. A közel másfél órás
komédiázást követően egy finom
Olvasóink nevében eredményes
marhapörkölttel látták vendégül a
munkát kívánok a településünkön
társulatot. Eközben már javában
végzett feladataihoz!
folyt a nap utolsó programja a bál,
amelybe aktívan bekapcsolódtunk.
Neller Borbála
Többen is táncra perdültünk. A
hazafelé vezető út sem telt unalmasan, hiszen óriási felhőszakadásba
Gál József
kerültünk. Szerencsére mindenki
családgondozó
rendben hazaért. Folytatjuk a muna művelődési házban fogadja az
kát tovább, újabb darabok előkészüügyfeleket az alábbiak szerint:
Június 9-én, szombaton a Csongrád letei vannak terítéken. Következzék
megyei Dóc község falunapjára volt pár dóci bejegyzés a vendégkönyFogadóóra:
hivatalos a Kardoskúti Amatőr Szín- vünkből:
szerda: 14.30-15.30 óra között,
játszó Kör. A település a hatvanadik
péntek: 7.30-11.30 óra között
születésnapját ünnepelte e napon. „Gratulálok ehhez a kitűnő előadásKora reggeltől zajlottak a különböző hoz!” „Ez jó volt, EZ JÓ VOLT, ez
Tel.: 06-70-93-44-324
programok, mi a hastáncosok mű- fantasztikus volt!”„Gratulálok! Nasorát követően, 19 órától léptünk gyon ügyesek vagytok! Ennyi darabot
Halaszthatatlan esetben más
fel a művelődési ház színpadán. A ilyen színvonalon megtanulni nem
munkanapokon 7.30 és 16 óra
„régi” darabjaink mellett ezen az semmi! További munkátokhoz erőt
között telefonon elérhető.
estén debütált egy új darabunk is, és jó egészséget kívánok!”
VP
amely a közönség visszajelzéséből
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Marosparti kalandparti

Makó, Kalandpart
Június 8-án a TMKIT
Kardoskúti Tagintézmény alsó tagozatos tanulói Szarvason jártak.
Az év végi felmérések
sűrűjéből kiszabadulva,
nemcsak egy kellemes napot töltöttek el, de hasznos
információkkal is gyarapították ismereteiket. A
Körös-Maros Nemzeti

Park tanösvényén végigsétálva, a környezetismeret
órákon megismert erdei, a
Körös holtágán hajókázva
pedig a vízi és vízparti
növényeket és állatokat
fedezhették fel élőhelyükön. Nagy Magyarország
közepénél járva pedig
mindenki felidézhette a
magyar órákon hallottakat
történelmünk dicső és

Édesanyák köszöntése

gyászos korszakairól. Egy
közös fagyizás után élményekkel gazdagodva és
kellemes fáradtságérzéssel
érkeztünk haza. Május
végén és június elején
három osztály (2., 6., 8.) a
Makói Kalandparton is kipróbálta erőnlétét. A zöld
környezetben, az árnyas
fák közé felépített akadálypályák kisebbeknek

és nagyobbaknak egyaránt
kihívást jelentettek. Az
egyéni kihívások mellett
a gyerekeknek figyelniük
kellett egymásra is, hiszen
a pályát egymás után teljesítették. Látták, hogy a
máskor ügyetlen vagy kevésbé fegyelmezett társuk
is hogyan összpontosít
és old meg különböző
nehézségű feladatokat.
Többük számára ez a nap
nemcsak a pálya teljesítését, hanem saját bátortalanságuk legyőzését is
jelentette. A megpróbáltatások után felüdülés
volt a Maros fölötti drótkötélpályán átcsúszni. A
kirándulások megvalósulása a diákok, pedagógusok és szüleik együttes
munkájának gyümölcse.
Köszönjük mindenki
munkáját, akik segítséget nyújtottak nekünk.
Csákiné Imre Erzsébet
Menyhárt Krisztina
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Hagyományok és újszerű programok
183 tanítási nap után
újra beköszöntött a nyári
vakáció. A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Kardoskúti tagintézményeként az első
tanévünket értékeltük
a tanévzáró alkalmával.

rétől „Ökoiskola” cím viselésére vagyunk jogosultak.
Igyekeztünk aktívan szerepelni községi ünnepségeken, rendezvényeken. Önkéntes irodalmi
s z í np a d o s t anu l ói n k
több alkalommal szerepeltek az iskolán kívül.

Ötvenkettő tanulónk közül mindenki sikeres évet
zárt, mert javítóvizsgára
illetve évismétlésre nem
került senki. Hét tanulónk
kitűnő bizonyítványt vitt
haza szüleinek: Juhász
Anita 1.o., Buzai Bence
1.o., Halász Martin 2.o.,
Kocsis Milán 2.o., Simon
Enikő 3.o., Márki Zalán
3.o., Dénes Gabriella 5.o.
Tizenegyen jeles bizonyítványt kaptak. Az új
intézmény létrejöttével
nagyobb hangsúlyt kapott
a tehetséggondozás ebben
az évben. Városi tehetséggondozó szakkörökben és

Az év utolsó heteiben az
alsósok Szarvasra kirándultak, de rajtuk kívül
több osztály külön is szervezett kirándulást Makóra, Szegedre, Gyopárosra.
Fotó: VP
a helyi fejlesztő foglalkozásokon tanulóink fele vett
részt. A Körös-vidéki Tehetségfejlesztő Tanács által
szervezett projektekben tíz
tanulónk vetélkedett Szarvason ill. Szabadkígyóson.

nyos programjaink is
színvonalasan, jó hangulatban valósultak meg.

Iskolánk egyedi arculatát tovább erősítette az
őszi Fehértó projektünk,
a Gyula-Városerdei erdei
Az újszerű tevékenysé- iskola táborunk, valamint
gek mellett hagyomá- az, hogy 2012. szeptembe-

A jövő tervezése jelenleg
nem lehetséges, mert a működés részletes szabályozása még nincs megjelentetve.
A cél továbbra is a nyolc
évfolyamos oktatási szerkezet helyi megvalósítása.
Kívánom, hogy a nyári
szünet balesetmentesen
és élményekben gazdagon teljen mindenkinek.
Verasztó József

Iskolai színes hírek, információk
vetélkedő, autós és helikopteres modell bemutató
és bűvész műsor szórakoztatta a diákokat. A műsor
alatt a gyerekek vidáman
majszolták jégkrémjeiket.

- Nyolcadik alkalommal
ítélte oda vándorserlegét kardoskúti diáknak a
Cinkusiak Baráti Köre. Az
idén Miszlai Laura „Csendes történelem” című
pályázatával lett a serleg
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tulajdonosa egy évig. Felkészítő tanára és segítője
osztályfőnöke, Menyhárt
Krisztina volt.
- A szülői szervezet által
megteremtett források se-

- A nyári szünet ügyeleti
napjai: 07. 18. szerda, 08.
gítségével tartalmas gyer- 01. szerda, 08. 15. szerda
meknapi program várta 9.00-15.00 óra között.
a tanév utolsó napján a
gyerekeket. A hagyomá- Rendkívüli esetben telenyos rókavadászat, aka- fonos elérhetőség: 06-30dályverseny és rajzverseny 4321-756
Írta és fotó: VJ
után kerékpáros ügyességi
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Pünkösdi szalonnasütés
Hete dik alkalommal
gyűltünk össze pünkösdi
szalonnasütésre a művelődési ház udvarán.
A hét év alatt talán most
jöttek el a legtöbben a
közös „zsírégetésre”. Egyszerre nem fértünk el a tűz
körül, így több csoportban sütöttünk. Óvodások,
nagyszülők hagyományos
és „nagyipari” módon készítették el a szalonnát, a
kolbászt és a virslit. Eltelve
a finom falatokkal egészen
sötétbe nyúlóan nevettünk
a vidám történeteken.
Írta és fotó: VP

Fotók a tanyavilágból

Kresz Albertnek, a vásárhelyi puszta tanyavilágát bemutató fotókiállítását tekinthették
meg az érdeklődők Kardoskúton, a művelődési házban, május 19-től
tíz napon keresztül.
A kiállítás a Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete „Tanyagondnokokkal a tanyákon

hirmondo_2012_junius.indd 8

Rejtvény

1. idei falunapunk sorszáma, 2. vakáció másképpen
3. országos szemétgyűjtési akció neve, 4. most korszerűsített intézményünk, 5. Gál József titulusa,
Írta és fotó: VP 6. tanév végi ünnepség, 7. Nemes Mónika ide utazott,
élőkért” című pályázata 8. napvédő krém számának jelzése, 9. sportnapunk
keretében valósult meg. eredménye, 10. a színjátszósok itt szerepeltek júniusban
A kiállítást Dr. Duró Annamária tanyakutató nyi- A rejtvény megfejtését és a beküldő elérhetőségét tartaltotta meg. Ezt követően mazó kis lapot a műv. ház bejáratánál lévő postaládába
az érdeklődők beszélget- kérjük bedobni.
tek a művésszel, ahol is
sok érdekes és szép törté- Beérkezési határidő: 2012. július 13. péntek 17 óra.
netet ismerhettünk meg Sorsolás: 2012. július 14-én, a falunapi díjkiosztó üna képek keletkezéséről. nepség keretében. A szerencsés megfejtő a Gádoros és
Emberi életek és tanyák Vidéke Takarékszövetkezet ajándékcsomagját nyeri.
egyaránt viszatükröződtek
a fekete-fehér képekről. Előző rejtvényünk nyertese: Kincses István, Liget sor

2012.07.03. 11:40:15
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Kardoskút biztonságos település
Községünk Képviselőtestülete előtt tartott beszámolót Czecher Péter,
az Orosházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, a település közrendjének és közbiztonságának 2011. évi helyzetéről és a közbiztonság
érdekében tett lépésekről.
A beszámolóban elhangzott, hogy településünkön
a rendőri jelenlét főként
a körzeti megbízott szolgálatellátásával valósul
meg. A tavalyi évben a
többi kistérségi településhez hasonlóan Kardoskúton is a rendőri jelenlétet
igyekeztek folyamatosan
biztosítani. Az újdonság a
2011. évben az volt, hogy
az autós szolgálatellátás
mellett a gyalogos rendőri

jelenlét időtartamát igyekeztek növelni. A rendőrkapitány elmondta, tapasztalatuk az, hogy a lakosság
pozitívabban viszonyul a
gyalogos rendőrhöz, mint
az úttesten elhaladó autóban ülő rendőrhöz. Ezt a
gyalogos rendőrszolgálatot
a jövőben is előtérbe fogják
helyezni a szolgálatellátások során. Czecher Péter
rendőr alezredes kiemelte,
hogy a körzeti megbízott
jól együttműködik a Pusztaföldvári és a Csanádapácai körzeti megbízottakkal
illetve a helyi polgárőrséggel. Munkája során
megfelelő hangsúlyt fektet
a külterületen lévő tanyák,
földutak illetve a tájvédelmi terület ellenőrzésére
is. A tavalyi év augusztusában újabb intézkedési

tervet adott ki az Országos
Rendőr-főkapitányság,
amelynek alapján a településeket három kategóriába
sorolták veszélyeztetettségük alapján. Kardoskút a
„nem veszélyeztetett” kategóriába tartozik. Orosháza
illetékességi területén csak
Orosháza-Szentetornya
városrész az, amelyik a
veszélyeztetett besorolást
kapta. Különösen veszélyeztetett település nincs
az Orosházi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Településünkön a
bűncselekmények száma
ezer lakosra kivetítve 15,4
volt, ami megyei szinten
az egyik legalacsonyabb
számadat. A lopások, a betöréses lopások száma a településen jelentősen nem
emelkedett a tavalyi évben

Új néven, régi lendülettel
Február elsején lépett
érvénybe az új polgárőr
törvény, amely a számos
kötelező előírása mellett a jelenleg is működő
polgárőr szervezetek számára több változtatást
is előírt. Ezek közül az
egyik szembetűnőbb az
egyes szervezetek további
névviselése.
A törvény hosszú évek
után egyértelműen meghatározza a polgárőrség
fogalmát, és kizárólag az
Országos Polgárőr Szövetség és tagszervezetei részére engedélyezi a polgárőr
név használatát, rögzíti a
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polgárőrség alap- és kiegészítő tevékenységét. Az új
törvényi szabályozásnak
eleget téve a kardoskúti
polgárőrségnek is névváltoztatást kellett végrehajtania. Az eddigiekben
használt Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület név az új törvény
alapján nem volt megfelelő, mert a polgárőrség
szó nem szerepelt benne.
Ezért a helyi szervezet egy
rendkívüli közgyűlés keretében új nevet választott
a további működéshez.
Ennek alapján 2012. április
23. napjától a Kardoskúti
Polgárőr Egyesület nevet

használja az egyesület. Török Attila elnök elmondása
alapján a bírósági cégbejegyzés és a névváltoztatással kapcsolatos egyéb
teendők intézése már folyamatban vannak. A helyi
szervezet ezúton is köszöni
minden állampolgárnak a
részükre felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ot.
Továbbra is azon lesznek,
hogy a település lakóinak
biztonságérzetét növeljék,
a bűnmegelőzést a rendőrséggel szorosan együttműködve munkájukkal segítsék - fogalmazott Török
Attila elnök.
NB

sem, de ez a cselekmény
az, ami a statisztikában
kiemelkedőbb számadatokat mutat. A beszámoló
statisztikai részéből egyegy érdekesség: a körzeti
megbízott a 2011. évben 56
szabálysértési feljelentéssel
élt és szolgálata során 87
fő helyszíni megbírságolása történt meg. D. Tóth
Máté aktívan részt vett az
„Az iskola rendőre” című
programban is. Végezetül
a rendőrkapitány megköszönte mindenkinek a
rendőri munka segítését.
Kiemelte, hogy a rendőrség a jövőben is a lakosság
szubjektív biztonságérzetének folyamatos megerősítése érdekében végzi
tevékenységét.
Neller Borbála

Kirándulás
Kirándulás a Kondorosi Betyárnapokra,
2012. augusztus 18-án,
szombaton.
Az önkormányzat által
t á m o g at o t t ú t r a a
művelődési házban
lehet jelentkezni
500.- Ft/fő helyfoglaló
befizetésével.
További információ
a művelődési ház
igazgatójától kérhető.
Kérjük minél hamarabb
adják le jelentkezésüket!

2012.07.03. 11:40:15

10

KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2012. július

Kopjafa a néptanítók tiszteletére
Éves, szokásos koszorúzási ünnepsége keretében
ezúttal kopjafát is avatott a magyar néptanítók
tiszteletére a Cinkusiak
Baráti Köre június 23-án,
az egykori cinkusi iskola
előkertjében.
Meghívták Orosháza,
Hódmezővásárhely, Kardoskút településvezetőit, a
város oktatási, közművelődési intézményeinek vezetőit, az egyházak képviselőit, és a vásárhelyi, sóshalmi olvasókörök képviselői
mellett jelen volt Simon
Imréné, az Olvasókörök
Országos Szövetségének
társelnöke.
Deák György elnök köszöntötte a vendégeket,
aki a nyolcvan éve elhunyt
Klebersberg Kuno kultuszminiszter érdemeire
emlékezett, idézve híressé
vált mondatát: „A magyar
hazát ma elsősorban nem
a kard, hanem a kultúra
tarthatja meg, és teheti
ismét naggyá”. Arra kérte
az ország felelős vezetőit,
ebben a nehéz helyzetben
se tévesszék szem elől,
hogy mit jelent a nemzet
életében a kultúra és az
oktatás ügye.
Dr. Dancsó József polgármester, országgyűlési
képviselő arra hívta fel a
figyelmet, hogy a néptanítók megbecsülése 50-60
éve várat magára.
- Ma is aktualitása van
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már olyan régen vár ez a
nép. Innen, a határon túlról
úgy látjuk, hogy elkezdődött az a folyamat, mely
során újra felismerjük igazi
értékeinket, s utána pedig
meg is becsüljük azokat.
Megtisztelő számomra,
hogy ennek piciny kis része
lehet az én kopjafám is” –
írta levelében Sütő István,
erdélyi fafaragó művész,
akinek üzenetét felolvasFotó: Kecskeméti Krisztina ták az ünnepség végén, és
tatta: - Urszuly János népta- tiszteletére elénekelték a
nító Cinkust igazi szellemi székely himnuszt.
központtá emelte, és végső
akarata szerint hamvait Ezt követően megkoszoiskolája kertjében szóratta rúzták az iskola falán elszét, jelezve kötődését és helyezett, tizenhat tanító
vigyázó emlékét. Hozzá nevét tartalmazó emlékmától, szerte a Kárpátok táblát, ahol Németh Béla
hegyláncán belül, e faragott tanácsnok mondott emjellel százezrek tartoznak. lékbeszédet. Az egykori
Cinkusi Olvasókör épületén elhelyezett emléktáblánál Fülöp Béla, címzetes
gimnáziumi igazgató, író
emlékezett az 1926-ban
alakult, majd 1949-ben
belügyminiszteri rendelettel betiltott olvasókör
egykori tagjaira.

ennek, hiszen nagyon sokat tettek azért, hogy az
akkori fiatalokat tiszteletre,
becsületre, hazaszeretetre
neveljék. – mondta, majd
köszöntötte Hódmezővásárhely és Kardoskút megjelent vezetőit, hiszen –
ahogyan fogalmazott - ez
a térség összenőtt, együvé
tartozik és remélhetőleg ez
hosszú ideig így is marad.
„Ez a nap jeles a cinkusiak
életében, ekkor emlékeznek iskolájukra, tanítóikra,
bármerre is vannak e hazában” - kezdte beszédét
Ramasz Imre, Kardoskút
polgármestere. „Őszinte
tisztelettel adózunk nekik,
hogy felvállalták ennek az
Urszuly János
emlékoszlopnak a felállítását.”
A leleplezést követően a
jelenlévők szalagokat kö- Ez a kopjafa, amely Er- töttek a kopjafára. “Nagy
délyben készült, és útra örömmel vállaltam ennek
kelve fölavatására vár, az a kopjafának az elkészíországban elsőnek állít a tését, nem csak a kihívás,
sok neves és névtelen nép- a hírnév vagy a fizetség
tanítónak időtlen emléket végett, hanem leginkább
– hangsúlyozta Almási azért, mert úgy érzem, ez
István, Hódmezővásárhely a kopjafa-avatás is része
alpolgármestere ünnepi annak a nemzeti ébredésbeszédében, majd így foly- nek, eszmélésnek, amire

A Cinkusiak Baráti Köre
által 2004-ben alapított
vándorserleget ezúttal
Miszlai Laura, a kardoskúti
iskola nyolcadikos tanulója vehette át „Csendes történelem” című pályamunkájáért, míg „Az év szponzora” díjat Bokor Lajos, az
egyesület tagja kapta. Az
ünnepség a Bokréta Népdalkör műsorával zárult.
Deák György
forrás: oroscafe.hu
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Amerikából jöttem - egy tinilány élményei
Kevesen mondhatják el
magukról, hogy tizennégy évesen már jártak
egy másik kontinensen.
Nemes Mónika amerikai
élményeit osztotta meg
velünk.
Hogyan sikerült kijutnod
Amerikába?
- Nővéremék egy éve ott
laknak, ők hívtak meg
magukhoz Cleveland-be.
Hat hétig laktam náluk.
Egy hatalmas városban,
ami nagyobb, mint Budapest. Ennek ellenére nem
zsúfolt, igazi kertvárosi
jellege van. Mindenütt
rendezett házak, kertek
vannak, erdők övezik. Az
emberekkel együtt élnek a
vadon élő állatok is, amik
ott járkálnak az utcákon.
A mókusok a kertekbe
is bemerészkednek, nem
félnek az embertől.

van Magyarország. Többekkel a mai napig beszélgetek az internet segítségével.
Vannak-e olyan meghatározó élményeid, amiket
szívesen elmondanál?

Nyelvgyakorlás szempont- - Tetszett a repülőút, a
jából mennyire volt sikeres Niagara vízesés, az ottaaz út?
ni állatkert. Gyönyörű
helyeken jártam, káprá- Mivel kéttannyelvű kö- zatos, hogy mik vannak
zépiskolában folytatom a világon, amiket eddig
a tanulmányaimat, ezért csak képeken láthattam.
nagyon hasznos volt. Több Hétvégenként elmentünk
emberrel beszélgettem, az ún. „garázsvásárra”.
akik nagyon türelmesen Ez azt jelenti, hogy előpróbáltak megérteni. Nem re meghirdetik az olcsó
volt egyszerű dolgom. kiárusítást. A felesleges
Péntekenként görkorizni holmikat a házak elől vagy
jártam, így fiatalokkal is a garázsból árulják a csabeszélgetésbe elegyedtem. ládok. Követendő ötletnek
Mindenki szívélyesen fo- tartom. Csakúgy, mint a
gadott, s meglepődtem, „kukanapot”, amikor kihogy sokan tudták merre teszik a ház elé a felesleges
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holmikat, ami szabadon
elvihető. A bevásárlóközpontok is tetszettek, illetve
a Starbucks nevű kávézó,
ahol többször is ittam
forró csokit. Voltam baseball meccsen is, nagyon
élveztem, csak sajnos a
végére sem értettem meg,
hogy mi is a játék lényege.
A közönség ovációiból
következtettem arra, hogy
valami jó vagy kevésbé jó
történik a pályán. A belvárosban pedig van három
felhőkarcoló, ahol nem
laknak emberek, hanem
munkahelyek. Az utolsó három napomat New
Yorkban töltöttem, ahol
a lerombolt ikertornyok
helyén szép szökőkutas
emlékhelyet alakítottak ki.
Most négy nagy tornyot
építenek azon a területen.
Sajnos a megrázó élmények ma sem törlődtek ki

a szívekből. Egy autó feliratán az állt, hogy „soha
nem fogom elfelejteni
szeptember 11-dikét”.
Az amerikai és a magyar
fiatalok különböznek-e?
Nagy a különbség, mert
ott mértéktartóbbak, talán
kicsit gyerekesebbek a hasonló korúak. A 12 évesek
egyáltalán nem isznak
alkoholt. Sokkal befogadóbbak, kedvesek. Addig
magyaráztak nekem, amíg
meg nem értettem, hogy
mit mondanak nekem. Én
egy csendes, nyugodt környéken laktam, ott ezeket
tapasztaltam.
Rengeteg élménnyel gazdagodtál, köszönjük, hogy
megosztottad velünk!
Neller Borbála
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Kihívás napja - különdíj
Közös élmények, örömteli mozgás
és felszabadult esti szórakozás jellemezte az idei „Challenge Day”
nemzetközi sportjátékot településünkön.
A tavalyi évhez hasonlóan szinte egy teljes napot a sportnak, a
mozgásnak szenteltünk a Kihívás
Napján. Már éjfélkor elkezdődtek
a programok: elsőként a falufutásba csatlakoztak be kortól-nemtől
függetlenül mintegy negyvenen. A
kitartóakat a hűvös éjszakai idő sem
riasztotta vissza. Az égieknek hála
éjfélre eltűntek a felhők az égről,
így esőmentesen lehetett megtartani a falufutást és az éjszakai focit.
A reggel bemelegítéssel, átmozgató
tornával folytatódott, amibe még az
orosházi városgazdálkodás munkásait is sikerült bevonni egy pár perc
erejéig. Mókával, vidámsággal indult
a nap, amely sokszínű programjaival a média figyelmét is felkeltette.
Több újság rövidhírben említette az
éjszakai falufutásunkat - mint érdekességet -, s a boszorkányfutás és az
erőember verseny pedig kuriózumnak számított a magyar televíziónak.
Délután egy stáb jött ki előzetesen
forgatni, mivel az esti híradóban már
néhány vágókép erejéig tudósítottak
a kardoskúti programról. Összességében elmondhatjuk, hogy jól sike-
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rült ez a nap. Aki részt vett rajta, az
jól érezhette magát. Köszönet illeti
az Egészségház asszisztenseit, Mariannt és Ildikót, akik egészségügyi
szűrővizsgálatot tartottak a parkban
a délután folyamán. Az általános
iskola pedagógusainak is csak a
dicséret szavait tolmácsolhatjuk újságunkon keresztül, hiszen aktívan
bekapcsolódtak a rendezvénybe a
gyerekekkel. A nyugdíjas klub legaktívabb tagjai is örömmel részt vettek
a gyerekekkel a délutáni programokban. A sportnap másnapján igazi
örömhír érkezett a szervezőkhöz:
kategóriánkban a különdíj sorsolásakor a szerencse településünknek is

Fotók: Varga Pál
kedvezett, így harmincezer forintos
sporteszközöket tartalmazó ajándékcsomagra vagyunk jogosultak.
A különdíjat Budapesten adták át
jelképesen minden nyertesnek a Magyar Szabadidősport Szövetség által
rendezett összejövetelen június 5-én.
A sporteszközök várhatóan augusztus vége felé érkeznek meg. Mindemellett szép eredményt értünk el
a települések közötti versenyben:
az országból huszonkét kistelepülés
nevezett kategóriánkban, amelyből a
hetedik helyezést sikerült elérnünk.
Reméljük jövőre is ilyen sikeresen
fogunk mozogni!
NB
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Helyi alkotók a falunapon
Hagyomány, hogy községünk falunapján kiállítást szervezünk a
művelődési házban. Az idei évben
is helyi alkotók munkáit csodálhatják meg az érdeklődők. Füvesi
János makett készítővel és Kocsis
Péter amatőr természetfotóssal
beszélgettem.
Takaros kis udvar, rendezett ház
képe fogad a Mikszáth utcában
Füvesiéknél, ahol az édesanya kettesben él fiával, Jánossal. Füvesi néni
udvariasan beinvitál családi házukba, ahol a kedvemért a konyhában
már sorakoznak a fapálcikákból
készített apró makettek. A látvány
hosszasan odavonzza a tekintetemet. Közben felsejlik bennem,
hogyan is lehet az, hogy valaki
csökkent látóképességűként ilyen
szép munkákat ad ki a keze közül.
A pillanatnyi csendet aztán Juliska
néni töri meg, amikor hellyel kínál.
A szót átveszi tőle fia, akit talán
nem is sokan ismernek a faluban.
Keveset jár-kel a településen, hiszen
édesanyja segítségére szorul a közlekedésben, mivel korábbi betegsége
miatt szinte alig lát. Nagy öröm
számára, hogy végre megmutathat
magából valami érdekeset a falubelieknek, mégpedig ezeket a gondosan, precízen elkészített alkotásokat.
Hogyan született meg a gondolat,
hogy maketteket készítsen?
- Mindig is szerettem barkácsolni. A
katonaság alatt például makramékat
készítettem. Azután kisebb makettekkel próbálkoztam, majd később
egyre nagyobbakat csináltam. A
makettozás mára a hobbimmá vált.
Mióta ez a kedvenc időtöltése?
- Több, mint harminc éve ezzel
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töltöm a szabadidőmet.

delésre is szívesen készítek újakat.

Eredetileg mi a szakmája?

Milyen jövőbeli tervei vannak?

- Kirakatrendező és dekoratőr a - Nagyon szeretünk itt élni Kardosszakmám, az Univerzálnál dolgoz- kúton édesanyámmal. Kedvesek és
tam ebben a munkakörben.
segítőkészek a szomszédok, ám itt
nincsenek rokonaink, a látásom peLegfőképpen miket készít, van-e dig nagyon gyenge. Édesanyám az,
kedvenc munka ezek között?
aki mindenben segítségemre van.
Ezen körülmények arra késztetnek
- Témáim az építmények, legfőkép- bennünket, hogy tizenegy év után
pen házak, tanyák, vadlesek, kilátók az elkövetkezendőkben visszakölmakettjeit készítem el. A legkedve- tözzünk Orosházára.
sebb, amit makettben megcsináltam, a házam. A papa Székkutasi Sajnálatos dolog, hogy egy állapot
házát is elkészítettem, ahol lakott. mennyire kihatással tud lenni egy
emberi életre. Az viszont csodáMilyen anyagból dolgozik?
latra méltó, hogy ennek ellenére is
a kézügyesség és az alkotni vágyás
Kisebbik lányom Szegedről hozza tovább tudja segíteni a nehézségeaz alapanyagokat, különböző mé- ken Füvesi Jánost.
retű pálcikákat. Az 5mm átmérőjű
hengeres pálcát használom a legin- Kocsis Pétert valószínűleg jóval töbkább. Azonkívül van persze többféle ben ismerik Kardoskúton, hiszen
pálca, amiből dolgozom.
közel harminc éve lakik itt feleségével. Gyerekeik már jó ideje felnőtAz aprólékos foglalatossághoz sok tek, mindegyik a maga útját járja.
türelem kell. Szokott-e bosszankod- Péter nemrégiben lett nyugdíjas, a
ni, ha valami nem úgy sikerül, mint nemzeti park munkatársa volt hos�ahogyan szeretné?
szú ideig. Bizony sokunknak nem
adatik meg az, amit ő tizenhárom
- Előfordul, hogy bosszankodok, de év alatt természetvédelmi őrként
ilyenkor újrakezdem.
és telepvezetőként megélhetett kint,
a pusztában. Igazából érthető is a
Kiállításon szerepelt-e már mun- hobbija, a természet rejtett szépsékáival?
gének felfedezése és megörökítése.
- Soha nem volt kiállításom, ez a Milyen élmények, hatások alapján
legelső bemutatkozásom lesz.
vette kezébe a fényképezőgépet?
Milyen érzésekkel várja?

- Eredetileg nem hobbiként kezdtem el fényképezni, hiszen a ter- Őszintén remélem, hogy tetszeni mészetvédelmi őrszolgálat felszerefog a közönségnek. Mivel az alap- lésének része a fényképezőgép. Így
anyagok drágák, így esetleg, ha va- kezdődött a fotózás.
lakinek megtetszik a munkám, úgy
el is adnék belőlük, vagy megren(folytatás a 14. oldalon)
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Helyi alkotók a falunapon
(folytatás a 13. oldalról)
- Ahogy teltek az évek, egyre több
fénykép készült, elsősorban saját
magamnak megörökíteni emlékfotókként a látottakat. Az utóbbi tíz év
fotóanyagát tekintve egyre többször
gondoltam arra, hogy egy részét meg
kellene mutatni az érdeklődőknek.
Alapvetően eddig nem volt rá időm,
de most nyugdíjasként a téli hónapokban a válogatás megtörtént.

fotók közöttük, mint például a jégbe az érdeklődésüket. Az átlagember
fagyott daru. Ezt az érdekessége mi- számára is elérhető mindaz, amit én
att emeltem ki.
megörökítettem. Nyilván idő, szerencse és türelem kell hozzá. Persze
Kiállításokon bemutatkozott-e már a egy pillanatnyi kép, egy mozzanat
nagyközönség előtt?
sohasem ugyanaz. Mint mindenre,
erre is időt kell szánni.
- Saját kiállításom még nem volt. A
mostani anyag egy kisebb része a Távolabbi tervei között mi szerepel?
vásárhelyi gazdanapokon a nemzeti
park sátrában, mint dekoráció már - Bővíteni szeretném a kollekciót,
látható volt. Az első igazi bemutat- hogy célirányosan, témák szerint
Az évek alatt nagyságrendileg hány kozásom ez a falunapi kiállítás lesz. tudjam válogatni a fotóanyagomat.
fotót készített?
Így egy-egy témára összpontosítva
Izgul-e, hogy milyen lesz helyben a is legyenek kollekciók, amiket be
- Két-három ezerre tehető az anyag, fogadtatás?
tudok mutatni.
ebből történt meg a válogatás. Most
egy ötven darabból álló kollekciót - Van egy természetes izgalom Végezetül milyen gondolatot osztana
mutatok be a falunapi kiállításon. bennem. Gondolom, hogy akad meg az olvasókkal?
mindenkinek egy olyan fotó, ami
Van-e legkedvesebb kép, ami vala- tetszeni fog. Azért született meg Bízom benne, hogy ennek a kiállímiért közelebb áll a szívéhez, mint bennem a döntés, hogy megmu- tásnak a kapcsán többen kimennek a
a többi?
tassam a képeket, hogy bárki, aki természetvédelmi területre, hiszen a
a természetvédelmi terület látogat- hét magyar természeti csoda egyike,
- Nincs, mert mindegyiknek megvan ható részére elmegy, az ugyanezeket s kedvet kapnak a meglátogatásához.
a maga története. Vannak kuriózum megláthassa. Szeretném felkelteni
Neller Borbála

Hasznos elfoglaltságok a szünidőben
A nyári szünetben heti rendszerességgel tartunk szerdánként játszóházi foglalkozásokat az érdeklődő
gyerekeknek a művelődési házban.
Rövid képes beszámolónk június
utolsó szerdáján készült, amikor
kókuszgolyót készítettek közösen a
gyerekek. A nyár még tartogat helyi
táborozási lehetőséget az általános
iskolások és a középiskolások számára. A falunap előtt, július 2-6-a
között egész napos kreatív-, illetve
sporttevékenységekkel foglaljuk le a
nyári szünidejüket töltő gyerekeket
és a nagyobbakat. A nyári vakáció
idején a művelődési házba betérőket
a sporteszközök igénybevételére,
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a könyvtár használatára illetőleg
a könyvkölcsönzésre buzdítjuk.
Emellett fontosnak tartjuk, hogy
a szabad levegőn mozgásos tevékenységekkel töltsék hasznosan az

idejüket. A szülők odafigyelése
gyermekeik napközbeni és esti
tevékenységeire nem hagyható figyelmen kívül a szünet idején sem.
Írta és fotó: NB
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Megkérdeztük: hogyan viseli a nagy meleget?

Elég rosszul viselem, a
hideget inkább szeretem.
Érrendszeri betegségem
miatt a meleg rossz hatással van rám, a lábaim
is jobban fájnak. A meleg
ellen a hűvös szobába vonulok és a táplálkozásomra is figyelmet fordítok:
több zöldséget, gyümölcsöt eszem, a húsfogyasztást pedig visszaszorítom.
Vacsi Imre nyugdíjas

Nehezen tudjuk átvészelni
a forróságot, a férjemmel mindketten betegek
vagyunk. Napközben a
szoba hűvösében érezzük jobban magunkat.
Sok folyadékot iszunk,
mert a szervezetünkből
ilyenkor több víz elpárolog. Estefelé végzem el a
kinti munkákat a ház körül, amikor enyhül az idő.
Nagy Mihályné nyugdíjas

Otthon elhúzzuk a függönyöket, bekapcsoljuk
a ventillátort és úgy védekezünk a nagy meleg
ellen. Lazábban öltözünk
és engem is csak kora reggel és estefelé engednek
ki a szüleim. Ma korán
keltem fel, hogy a füvet
lenyírjam az udvaron. A
kapálás után pedig hidegebb vízben fürödtem le.

Arany Dániel tanuló

Ventillátorokkal próbáljuk hűteni magunkat. A
fagyasztóba teszünk vizet, hogy hideget tudjunk
inni. Próbálunk lehetőleg
kímélő ételeket fogyasztani. Reggel nyolckor már
becsukjuk az ablakokat, s
csak este kilenc óra után
nyitjuk ki. A redőnyöket
lehúzzuk, hogy ne jöjjön be meleg a lakásba.

Dénes Diána pék-cukrász

Sportsiker az Interliga Bajnokságban

Igazi sikernek számít a
kardoskúti és orosházi gyerekekből álló U8as csapat sikere az V.
Interliga Bajnokságon.
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A 2004-es születésű gyerekek korcsoportjában igazi
megmérettetéseket élt át
hétről-hétre Buzai Bence
és Lengyel Tibor, a nem-

zetközi gyermeklabdarúgó
bajnokság alatt. A helyi általános iskola tanulói szabadidejükben heti három
komoly edzésen vesznek
részt Kovács Lajos vezetésével Gyopárosfürdőn,
az Orosházi MTK - ULE
tagjaként. A taktikai, erőnléti edzéseken csak akkor
van jutalom - mégpedig
focizás -, ha mindenki rendesen dolgozott. Az igazi
csapatjáték eredménye
az, hogy az idei Interliga
Bajnokságon korcsoportjukban 16 csapat közül az
előkelő negyedik helyezést
sikerült kivívniuk. Maguk
mögé utasították például
a Loki FS Debrecen vagy

a L-it Szeac Kész Akadémia Szeged csapatát.
„Ezek a gyerekek már 4-5
évesen elkezdték a focit. A
szülőknek áldozatot kell
hozni a sportsikerekért,
hiszen majdnem minden
hétvégén járjuk az országot
a gyerekekkel. Rengeteg
mérkőzésük van” - mondja
Földi Brigitta, Bence anyukája. Ilyenkor lehet rutint,
gyakorlatot szerezni, ellesni mások játékát. Bence
oszlopos tagként a bajnokság minden mérkőzésén
a csapat tagja volt. Tibike
is szorgalmas, jó játékos,
akit csak a betegség tántoríthat vissza a játéktól.
Neller Borbála
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