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Áldott, békés karácsonyi ünnepnapokat
Az év végéhez közeledve lassan mindenki számvetést készít az elmúlt
esztendőről, ám közben készülünk
az utolsó nagy hajrára, hogy szeretteink és családunk körében eltölthessük a karácsonyt. Előtte azonban
egy-egy pillanatra meg kellene
állnunk, hogy észrevegyük: igazi
bensőséges várakozás-e a miénk
vagy csak a mozgalmas hétköznapok
uralják a gondolatainkat, így - kará-
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csony szent ünnepe előtt. Várakozás
mindig valami nagy esemény előtt
történik. Ha hisszük, hogy nagy
dolog fog történni, akkor lesz beteljesülés is. Amint a három király
útnak indult egykoron az evilágra
született Megváltót üdvözölni, s
hódolni előtte, ugyanígy nekünk is
végig kell járni a lecsendesülés útját,
hogy magunkba szállva megtaláljuk
a szeretetet, amit továbbadhatunk

azoknak, akik körülöttünk élnek,
dolgoznak. Ezért a szeretet ünnepéhez közeledve érezzük meg a kicsiny
Jézus jászolban kitárt karjának hívó
szavát és magunkhoz közelengedve
engedjük be szívünkbe a Megváltót,
aki értünk is a Földre született.
Áldott, békés karácsonyi ünnepnapokat kívánok!
Vargáné Neller Borbála
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A név változott, de a jószándék megmaradt
Fotó: VP

A gyerekek nagy izgalommal készültek erre a napra. Ahogy megérkeztek az óvodába minden kisgyerek megtisztította a csizmáját,
amiket azután kitettek az ablakba.
Hamarosan megérkezett a Mikulás és beletette a kis csizmákba az
ajándékokat. A gyerekek izgatottan
bontották ki a csomagokat, amit

a Szülői Munkaközösség tagjai és
az óvoda dolgozói készítettek.
Másnap az iskolások nagyon színvonalas műsorral kedveskedtek az
ovisoknak, együtt verseltek és énekeltek a kicsikkel majd átadták
az általuk készített ajándékot. Ezután a Magyar Földgáztároló Zrt.
(korábbi nevén E.On Storage Zrt.)
mikuláscsomagjait Tar Ferenc,
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a kardoskúti tároló vezetője adta át
a gyerekeknek, akik versekkel és
énekekkel köszönték ezt meg.
Ezúton is szeretnénk a gyerekek
nevében megköszönni az iskolásoknak a szép ünnepi műsort és az
ajándékot, a Magyar Földgáztároló
Zrt.-nek a felajánlott csomagokat.
Barna Károlyné

Az óvodások mellett évek óta az
általános iskolát is támogatja a
Magyar Földgáztároló Zrt. Az idén
sem feledkeztek meg az iskolapadokban ülő diákokról, mindenki kapott egy csomagot a cégtől.
VP
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Az elmúlt testületi ülések összefoglalója
Kardoskút Község Önkormányzata
2013. szeptember 26. napján megtartott soros testületi ülésén az IKR
Zrt. és az Alföldvíz Zrt. beszámolóját fogadta el, ezen kívül a hivatal
munkatársai is beszámoltak a szociális feladatok ellátásáról. A testület
módosította az önkormányzat 2013.
évi költségvetését és az első negyedév teljesítéséről szóló beszámolót
is egyaránt elfogadta Kardoskút
Község Önkormányzata és a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal esetében. A bejelentések
napirend között az egyes szociális
ellátási formák szabályairól szóló
7/2003. (VIII. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról is döntött
a testület, így a jövőben az átmeneti
segély természetbeni formájaként az
utalvány is megjelenik. A képviselők
döntöttek arról, hogy az “Itthon
vagy – Magyarország Szeretlek” országos rendezvényhez csatlakoznak,
és támogatási igényt nyújtanak be a
megvalósítás érdekében, valamint
a 2014. év vonatkozásában a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerbe is
belépnek - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően.
2013. október 14. napján soron kívüli
ülés összehívására került sor, tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet
rövid határidőt szabott a támogatási
igény benyújtására. A képviselőtestület vállalva a szükséges önrészt,
kemény lombos fafajtára nyújtotta
be igényét. Emellett a Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Programhoz
kapcsolódóan az önerő igazoláshoz
is szükséges volt döntést hozni.

testület. Jogszabályi kötelezettségének tett eleget, amikor megtárgyalta
és elfogadta a 2013. évi költségvetés
módosítását, a háromnegyed év
teljesítéséről szóló beszámolót és a
2014. évi költségvetési koncepciót
Kardoskút Község Önkormányzata
és a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában
egyaránt. A 2014. évre vonatkozóan
szintén szükséges volt a belső ellenőrzési tervet is elfogadni. Az ülésen
az illetékes ügyintéző beszámolt az
adóigazgatási feladatokról, valamint
a 2014. évi költségvetés tervezéséhez
a testület megtárgyalta a szükséges
rendeleteket; a képviselők a helyi
adók mértékén, az önkormányzati
tulajdonú lakások bérleti díján és
a közterület-használati díjak mértékén nem kívántak változtatni. A
bejelentések napirenden belül új
rendeletet alkotott a testület a közösségi együttélés szabályairól, valamint
ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről. A lakáshoz jutás
helyi támogatásáról szóló, valamint
a község címeréről, zászlójának
és használatának rendjéről szóló
rendelet felülvizsgálata és módosítása is megtörtént. Ezen kívül az
Önkormányzat képviselő-testülete
döntött a Pusztaszőlősi kerületben
a közvilágítás biztosítása érdekében
fogyasztásmérő berendezés kiépítéséről is, valamint határozott arról,
hogy a kerékpártárolót közmunka
keretében kívánja megvalósítani.

A következő soron kívüli testületi
ülés fő témája az aktuális pályázatok
és az azokkal kapcsolatos teendők
voltak, melyre 2013. november 21.
napján került sor. A Pusztaközponti
Helytörténeti Látogató Központ
fejlesztésével, felújításával kapcsoA következő soros ülését 2013. októ- latos nyertes pályázat vonatkozásáber 31-én tartotta meg a képviselő- ban az épületfelújítás, falszigetelés
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vonatkozásában hozott döntést a
testület. Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támgoatásokról szóló 103/2013.
(XI.8.)VM rendelet 1.célterület
vonatkozásában úgy döntött a képviselő-testület, hogy támogatja a
falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
ellátásához kapcsolódóan a pályázat
benyújtását mikrobusz beszerzése
céljából, valamint a 3. célterület
esetén szintén támogatja a pályázat
benyújtását többfunkciós szolgáltató
központ kapcsán a művelődési ház
külső felújítása céljából.
A képviselő-testület a HajdúvölgyKörösmente Térség Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesület “Összefogás
a Vásárhelyi Pusztáért” című megvalósíthatósági tanulmányról szóló
beszámolót tudomásul vette. Az
ülésen a jogszabályi előírásoknak
eleget téve elfogadta a Békés Megyei
Kormányhivatal által véleményezésre megküldött, az Orosházi járásra
vonatkozó iskolai felvételi körzet
tervezetet. A fentieken túlmenően
pályázati felhívás közzétételéről
döntött a szippantott szennyvíz
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan, valamint jóvá
hagyta a művelődési ház szervezeti
és működési szabályzatát.
A Kardoskúti Polgárőr Egyesület
kistérségi közlekedési szolgáltatás
fejlesztésére, egyéb szolgáltatás
ellátásához kapcsolódóan, terepgépjármű személygépkocsi beszerzésére
irányuló pályázatához az Önkormányzat támogató nyilatkozatára
volt szüksége, ezért 2013. november
25-én soron kívül ült össze a testület
a benyújtási határidőre tekintettel.
Fekete Zita
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Polgármesteri beszámoló
Az elmúlt fél év során tizenegy
alkalommal tartottunk testületi
ülést. Hat alkalommal kellett a
munkatervben nem tervezett soron kívüli ülést összehívni, ahol a
képviselő-testület tárgyalt és döntéseket hozott főként az aktuális
pályázatok, a járdaépítés és a szociális célú tűzifavásárlás ügyeiben.
Fejlesztések és felújítások során
elkészült a piactéri asztalok fa szerkezetű teteje, amely Szemenyei
Sándor képviselő koordinálásával,
közfoglalkoztatás útján valósult
meg. Terveink szerint a kerékpártárolók fedését is közmunka keretében
oldjuk meg. Az iskola épületének az
udvar felőli részén aláinjektálással
és falrögzítő spirálokkal lett stabilizálva az erősen megrepedezett és
megmozdult falazat, majd a homlokzat újra lett vakolva és festve. A
Kossuth utca felőli bejáratnál betonozott megálló készült a mikrobusz
számára, így a gyerekek bejárása – a
téli időszakban is – komfortosabbá
válik. Az épületben belső felújítások
is történtek. Járdafelújításra került
sor a Rákóczi soron, a Március 15.
téren illetve a Mikszáth Kálmán
utcán. Az óvoda udvarán épült egy
szélesebb járda, ezzel együtt a kis
játszóház környezete és belseje is
új beton burkolatot és csapadékvíz
védelmet kapott, hogy elősegítse
az óvodások szabadtéri foglalkozásait. Az Egészségháznál szintén
közmunka keretében készült beton
a kerékpártároló alá. Kardoskút
Község Önkormányzata tizenhárommillió forint nettó vételáron
megvásárolta az egykor polgári védelmi bázisnak épült teljes ingatlant
Orosháza Város Önkormányzatától,
mellyel az önkormányzat legfőbb
célja a munkahelyteremtés, a helyi
lehetőségek bővítésének elősegítése.
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Használt terepjáró, illetve traktor
beszerzése a költségvetésben tervezettek szerint folyamatban van,
ezzel szeretnénk fejleszteni a tanyagondnoki szolgálatot, a polgárőri
szolgálatot, a katasztrófavédelmet,
a lombszállítást, az utak téli hómentesítését, a közmunka lehetőségeit, a betegszállítást. A tervezett
utcafásításra is sor került: a Petőfi
utcán pótoltuk a hiányzó, kiszáradt
hársfákat, valamint a köztereket
és parkokat fásítottuk különböző
esztétikus fa fajokkal. A fásításhoz
Tóth Sándor István Úr támogatását
köszönjük. A rongálódott, elkorrodálódott közlekedési táblák cseréjéhez az új táblákat beszereztük. A
Pusztaszőlősi kerület lakóinak sikerült megoldást találni a közvilágítás
biztosítására, amely a közeljövőben
beüzemelhető. Ezen túl a kerületi
lakásoknál tervezünk egy útszakaszt
darált betonnal felújítani, melyhez
legalább hetven köbméter bontott
betonra van szükség. A járdafelújítás során megközelítőleg negyven
köbméternyit tudtunk deponálni.
A pályázatok közül a még 2012ben benyújtott TÁMOP-6.1.211/1-2012-1114 számú, egészségre
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázaton
tízmillió forint (bruttó 100%-os)
támogatást nyert önkormányzatunk.
A vizsgálatok és az előadások már
elkezdődtek. Az EMVA LEADER
fejezetében mindkét beadott pályázaton nagyságrendileg tizenkettő
millió forint támogatást nyertünk, a
támogatás nettó száz százalékos, így
csak a beruházás áfája a szükséges
önerő. Az egyik a Pusztaközponti
Olvasókör felújítására, a falazat teljes
alászigetelésére, vakolására, festésre,
valamint szabadtéri elemek, köztük
egy kemence megépítésére szolgál,

bízva abban, hogy a hagyománnyá
vált Fehértó Napja mellett több helyi
program valósulhat majd meg. A
másik pályázaton eszközfejlesztésre
nyertünk támogatást, ezzel székeket,
szabadtéren is használható asztalokat, kettő hűtőszekrényt, kávéfőző
automatát és edényzetet tudtunk beszerezni a művelődési ház és olvasókör fejlesztéséhez. Az „Itthon vagy!
Magyarország, szeretlek” országos
rendezvénymozgalom programjára
százötvenezer forint támogatást
nyertünk, a rendezvényeket megtartottuk. Az önkormányzat képviselő-testülete döntött arról, hogy
csatlakozik a 2014. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Darányi Ignác Terv keretében
működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban november
25-én kettő pályázatot adtunk be.
Az egyes célterület keretében falu- és
tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez tízmillió forint támogatási ös�szeggel új mikrobusz beszerzésére. A
hármas célterületben pedig a Móra
Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár felújításához harmincmillió forint összegű támogatásra,
amely a tetőhéjazat cseréjén túl a
teljes födém- és homlokzati hőszigetelést és teljes nyílászáró cserét
tartalmaz. Bízunk a pályázatok pozitív elbírálásában, így 2014-ben ezek
a fejlesztések megvalósulhatnak. A
Vásárhelyi Pusztáért Szövetség szeptemberi ülésén döntött arról, hogy
a LEADER térségek közötti belföldi
együttműködését célzó pályázaton
a Hajdúvölgy- Körösmente Térség
Fejlesztéséért Egyesület munkacsoportja gesztorként készítsen
megvalósíthatósági tanulmányt,
majd adjon be pályázatot ötven
millió forint bruttó százszázalékos
támogatási összegre. A szövetségi
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ülésen sikerült felvezetni azt, hogy
mind a kilenc település (Hódmezővásárhely, Orosháza, Derekegyház,
Székkutas, Nagymágocs, Árpádhalom, Békéssámson, Pusztaföldvár és
Kardoskút) polgármestere támogatta ezt a pályázatot a következő tartalommal. A települések kölcsönös
kulturális bemutatkozó rendezvényei, információs táblák, turisztikai
kiadványok támogatása, és egy
harmincmilliós építési fejlesztés,
ami Kardoskúton valósulna meg az
iskolaudvarban, mint „ÖKO-udvar
és ifjúsági és családi szabadidőpark”.
Ez a fejlesztés azon túl, hogy a tanév közben jócskán kibővítené az
oktatási programokat, egész nyárra
biztosítaná táborok szervezését,
illetve a kardoskúti családok részére
egy lehetőséget, ahol gyerek-szülő
egyaránt hasznosan (közösségben)
tölthetné szabadidejét. Sajnos a
megvalósíthatósági tanulmányt a
Vidékfejlesztési Minisztérium bizottságai közül egy nem támogatta,
így a pályázatot idén nem lehetett
beadni, a jövő évben lesz rá újra lehetőség. A Magyar Földgáztároló Zrt.
száznyolcvanezer forint támogatást
adott a Móra Ferenc Művelődési
Ház részére, mely összeget Varga
Pál alpolgármester közbenjárására
a karácsonyi ünnepségek és rendezvények céljára adományozták.
A közfoglalkoztatásban jelenleg
tizenhét foglalkoztatott dolgozik, a
téli közfoglalkoztatásban képzések is
indulnak, ahol szakmákat is elsajátíthatnak a dolgozók. A jövő évi startközmunka programban is tervezünk
foglalkozást indítani. Igyekszünk
úgy irányítani a közfoglalkoztatottak
feladatait, hogy az a település javára
váljon, és valós értéket képezzen.
Az orosházi Rekviem Temetkezési
Vállalkozás vezetőjével tárgyaltunk a
temető rendben tartásáról, melyben
az önkormányzat is részt vesz majd,
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amennyiben a cég munkaerő kapacitását meghaladja az időjárás. Az
együttműködés jegyében a cégvezető felajánlotta, hogy a településen
lévő nagyméretű, veszélyes helyzetű,
megbetegedett fákat szakszerűen
legallyazzák és a veszélyt megszüntetik. A meghirdetett ajánlat célba is
ért, és egy tucat veszélyes fát már ki is
vágtak a jelentkező lakosok házainál.

ügyi ellátás elősegítése, eszközökkel,
illetve programokkal. A házi segítségnyújtást – mint alapvető szociális
alapellátást – fel kell építenünk,
ehhez kapcsolódóan a szociális étkeztetés megszervezése is prioritást
élvez a terveink között. A kóbor
ebek begyűjtéséhez kistérségi program adhat lehetőséget az Orosházi
Állatvédők Egyesülete pályázatával.

A jövőbeni célok között az egyik legfontosabb az Orosházát Kardoskúttal összekötő kerékpárút megépítése.
A 2012. január 19-én tartaléklistára
került pályázattal kapcsolatban
érdeklődtem a DARFÜ-nél, sajnos
jelenleg nincs forrás a projekthez,
de 2014-ben van esély arra, hogy
átcsoportosítják a pályázati pénzeket és a beruházás megvalósulhat.
Dr. Dancsó József országgyűlési
képviselő, Orosháza város polgármestere továbbra is támogatja és
evidenciában tartja a kerékpárút
szükségességét és jelentőségét. Tekintettel az ügy fontosságára, illetve
a jövő év forráslehetőségében bízva
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete júniusban
döntött arról, hogy megújítja a lejárt
építési engedélyt, a teljes közműegyeztetési dokumentációval egyetemben. Az önkormányzat mindent
megtesz a kerékpárút ügyében, ami
az önkormányzat kompetenciája,
azonban amíg forráshiány van,
addig nem lesz útépítés. Településünk érdekében törekednünk kell
jó kapcsolatot és együttműködést
tanúsítani a térségben illetékes mindenkori országgyűlési képviselővel.
Örömmel tölt el, hogy többen – akár
Kardoskútiak, vagy Kardoskúton
kívüliek is – aktívan támogatják
a település közügyeit, remélem ez
is elősegíti a kerékpárút megvalósuláshoz szükséges feltételeket.
További céljaink között szerepel az
Egészségház fejlesztése, az egészség-

A képviselő-testület a művelődési
ház vezető javaslatára tervezi, hogy
jövő évtől a művelődési ház termeit,
valamint a pusztaközponti olvasókört a kardoskúti lakosok bérleti díj
fizetés nélkül, a rezsi átalány ellenében használhatnák családi rendezvényeikhez. Ezzel is igyekszünk elősegíteni a helyi közösségi életet, az otthonos falubeli hangulat erősödését.
Ezúton is köszönöm az önkormányzat feladataiban gondosan cselekvők
munkáját és minden ember hozzáállását, aki elősegíti Kardoskút
mindennapjait és építi a falu jövőjét.
Az ünnepek közeledtével kívánok
minden kardoskúti lakosnak és
minden kedves olvasónak áldott,
békés karácsonyt, a jövő évre jó
egészséget, sikereket és boldogságot!
Lengyel György
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felhívja a lakosság figyelmét, hogy
az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 134. § (1)
bekezdés értelmében előterjesztett kérelem alapján 2014.
január hónapban fennálló tőketartozás, mint adóhátralék,
egyösszegű teljesítése esetén az
adózók - méltányosságból - mentesülhetnek a késedelmi pótlék
megfizetése alól. Kérem, hogy a
fentiek végett keressék bizalommal Tóth Józsefné ügyintézőt.
dr. Lipták Péter jegyző
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Cél a kerékpárút-építés
Geiszt László, a Fidesz kardoskúti
csoportelnöke, Völner Pállal egyeztetett a Parlamentben. A téma a
tervezett kerékpárút-építés volt.
- Simonka György választókerületi
elnök biztosította a lehetőséget,
hogy személyesen találkozzak az
infrastruktúráért felelős államtitkárral az Országházban. Völner Pálnak
megköszöntem, hogy figyelemmel
kísérte az Orosháza-Tótkomlós
közötti útszakasz kivitelezési munkálatait, s ha szükség volt rá, segített
előre mozdítani az ügyet. Majd
természetesen a kerékpárút-építési
terveinkhez kértem tanácsot. Polgármester úrral egyeztetve ugyanis
ez az egyik jövőbeni kardoskúti
terv, amit képviselni kell a döntéshozók irányába – tájékoztatott a
csoportelnök hazatérve Budapestről.
Lengyel György polgármester meg-

Karácsonyi rajzverseny
A kardoskúti általános iskola alsósai is nagy számban készítettek
rajzokat arra a pusztaottlakai
pályázati felhívásra, amely a karácsonyról szólt.

erősítette, hogy Simonka György
választókerületi elnökre számíthat
Kardoskút. – Mióta polgármester
vagyok és képviselő urat megválasztották a vk. elnökének, folyamatosan
keresi a lehetőséget, hol és hogyan
segíthet a problémáink megoldá-

Siker a Dél-alföldi népi kézműves pályázaton

Népi kézműves hagyományok ápolása a Körösök vidékén pályázat
keretében Andrékóné Katika néni
vezetésével ötödikes tanulóink
természetes anyagokból készítettek
használati- és dísztárgyakat: gyéA több ezer rajz közül Nádasdi kényből lábas alátéteket, kanáltarNati harmadik osztályos tanulónk tókat, szalmából csigákat, boronát.
alkotása díjazott lett. A december
nyolcadikai ünnepségre barátnői is A december 8-i eredményhirdetésre
elkísérték. A rendezvényen nagyon nagy izgalommal készültünk, hogy
jól érezték magukat. A vidáman el- sikerül-e valamilyen helyezést szetöltött órák után hazahozták maguk- rezni.
kal az osztálynak nyert sportszereket
és a pályázóknak járó pólókat is. Több mint száz pályázó közel
Verasztó József ezer alkotásából kiválasztva iskolánk szalmafonó szakköröseinek
munkái ezüst minősítést kaptak.
Az oklevél mellé kilenc ezer forint értékű tárgyjutalom is járt. A
szakkör tagjai: Lantos Nikolett,
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sában, a terveink megvalósításában. Jó dolog, hogy számíthatunk
valakire, s remélem a kerékpárutat
is sikerül közös erővel megvalósítani – fogalmazott a polgármester.
Krisztován Anna

Lunczner Petra, Simon Enikő,
Simora Ivett 5. osztályos tanulók.
Az elismerésben döntő szerepe van
– a gyerekek kézügyessége és szorgalma mellett Kati néni önzetlen,
anyagi ellenszolgáltatás nélkül, saját
költségen végzett hagyományápoló
és hagyományteremtő munkájának.
VJ

Fotó: VP
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Megújulnak a sóstói állattartó telep létesítményei
Hamarosan lezárul a KörösMaros Nemzeti Park Igazgatóság sóstói állattartó telepén
zajló majd félmilliárd forintos,
természetvédelmi célú értékteremtő fejlesztés első szakasza.
A két lépcsős korszerűsítés a KEOP3.2.0/11-2012-0003-as számmal,
„Természetvédelmi kezeléshez kapcsolódó fejlesztés Kardoskút Sóstói
telepen” és a KEOP-3.2.0/11-20120004-es számú „Élőhelykezeléshez
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés
Kardoskút Sóstói telepen” címmel valósul meg. A régi épületek
helyén két ütemben egy modern,
tájbailleszkedő, minden igényt
kielegítő, teljesen új állattartó telep
fog felépülni a pályázatnak köszönhetően. Az első projekt keretében
a meglévő bikaszállás elbontása,
egy új tüzivíztározó és tehénszállás
kialakítása, a meglévő gépszín
átalakítása szociális épületté, új
szennyvíztározó kialakítása a
szociális épülethez, a meglévő
téli szállás átalakítása, illetve az
ezekhez az épületekhez kapcsolódó külső épületgépészeti és külső
épületelektronika munkák kerülnek

kivitelezésre. A munkálatok a végéhez közelednek, így hamarosan
elkezdődhet a második projekt,
melynek keretében a meglévő igen
rossz állapotú tehénszállás épületek
- (két épület) - kerülnek lebontásra.
Kialakításra kerül egy új, 30 egyed
magyar szürke szarvasmarha tenyészbika elhelyezésére alkalmas
bikaszállás, egy új gépszín. Az
ezekhez az épületekhez kapcsolódó külső épületgépészeti, és külső
épületelektronika munkák, illetve
a telepen belül új utak és térburkolatok is kialakításra kerülnek.

A pályázat alapján a második projekt munkálatainak befejezése 2014
október vége.
A szürkemarha törzstenyészet
célja az értékes génállomány megőrzése, a Ramsari Egyezmény
védelmét élvező Kardoskúti Fehértó füvespusztai élőhelyeinek
kezelése és biokörülmények között
tartott állatokból készült nemzeti parki termékek előállítása.
Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatósága
látványterv
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Hírek az általános iskola háza tájáról
December tizedikén második alkalommal vettünk
részt az ökoiskolák dél-alföldi karácsonyi vásárán.
Tavaly csak nézelődtünk és vásároltunk, az idén saját
készítésű termékeket is vittünk magunkkal. Nevelőink
és tanítványaink karácsonyi díszeket, illatos szappanokat, gyertyákat, szalvétatartókat készítettek, amelyeket
önköltséges áron értékesítettünk.

Fotó: VP
Ökoiskolák vetélkedőjén voltunk november nyolcadikán Algyőn. A vetélkedő apropóját a dió adta. A
receptek mellett anyukák és nagymamák által készített
diós süteményeket is vittünk magunkkal. Az érdekes
és izgalmas vetélkedőn 36 csapat vett részt. A rendező
iskola csapatai nyerték a versenyt, de számunkra a lényeg nem a győzelmen, hanem a tartalmas programon,
az együttlét örömén volt. A kardoskúti válogatottba
ebből az alkalomból Andrikó Ági, Fánczi Gina, Budai
Edvin, Lantos Niki, Szabó Vanessza, Nádasdi Alexandra
és Csizmadia Alexandra fért be.
Az oldalt összeállította: Verasztó József

A Signal Biztosító tanulói biztosítási kampányába Földi
Brigitta szülő kezdeményezésére a tagintézményünk
tanulóinak szülei is bekapcsolódtak. A szülők 82 %-a
kötött emelt szolgáltatásokat biztosító szerződéseket.
Az országos versenyben ez a kötési arány az elsőséget
jelentette. Jutalmunk százezer forintos sportszervásárlási utalvány. Köszönet a szerződő szülőknek, a kezdeményező szülőnek és az adminisztrációban segítő volt
iskolatitkárunknak, Editkének.
Daruvonulás megtekintésével egybekötött eredményhirdetést tartott iskolánk ÖKO csoportja november
15-én, péntek délután a pusztaközponti kilátónál.
Pályázati felhívásunkra, amely a Fehértó természeti
szépségeiről kért naptártervet, közel negyven rajz
érkezett. Orosházi és hódmezővásárhelyi gyerekek is
beküldték alkotásaikat. Két kategóriában hirdettünk
eredményt. Az alsósoknál Cziráki Krisztián 4. o. tanuló
(Orosházi Táncsics Mihály TGSZÁIK Czina Sándor
Tagintézmény) lett az első helyezett. A felsősök közül
Komáromi Gréta, a Kertvárosi Katolikus Általános
Iskola (Hódmezővásárhely) 8. osztályos tanulója lett a
nyertes. Iskolánk tanulói közül Szabó Vanessza a felsősök közül második helyezést ért el. A nyertesek mellett
a második, harmadik helyezettek alkotásai is felkerültek
a 2014-es falinaptárra. Köszönjük a zsűri munkáját és
az alábbi támogatóink segítségét: Kardoskút Község
Önkormányzata, KMNP és Varga Pál.

Fotó: VP
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Túlsúly? Cukorbetegség? Esetleg mindkettő?
Azon gondolkodtam milyen egészséggel kapcsolatos témát válasszak újabb írásként. Azután rá kellett
döbbennem, hogy legnagyobb aktualitást számomra
jelenleg a cukorbetegség jelenti. Néhány hete egy labor
vizsgálat cukorbetegséget mutatott ki, amiről eddig
nem volt tudomásom. Ehhez egy súlyos szövődmény
is társult. Lábadozásom során kicsit körbejártam a
cukorbetegség témakörét. Természetesen eddig is sok
ismeretem volt e betegséggel kapcsolatban, de saját
magamon megtapasztalva másként értékeli az ember
a megszerzett tudást. Szeretném felhívni az olvasók
figyelmét a cukorbetegség veszélyeire, a helyes táplálkozás fontosságára.

túlsúlyos cukorbeteg első számú kezelési módja a
túlsúlyt csökkentő energiaszegény diéta. A felnőtt- és
időskori cukorbetegség feltételez veleszületett hajlamot,
de elsősorban az életmód zavaraira vezethető vissza.
Mozgásszegény életmód, a tényleges szükségletet
meghaladó energiabevitel, a legtöbb ember testsúlyának gyarapodásához vezet. Minél tovább áll fennt a
túlsúly, annál inkább változik a szervezet anyagcseréje
is. Minél nagyobb a túlsúly, annál több inzulint termel
a szervezet. Az inzulin fokozott termelése a hasnyálmirigy kimerülését okozza és kialakul a II. típusú
cukorbetegség. Kérdés: megelőzhető a cukorbetegség?
Ha valaki mindent megtesz a mai élet káros hatásainak
kiküszöbölésére, ezáltal megtesz mindent a cukorbeAz elmúlt években drasztikusan nőtt a cukorbetegek tegség megelőzésére.
száma az egész világon, sajnos Magyarországon is. A
cukorbetegség világszerte a 21. század egyik legna- Mit tehetünk?
gyobb egészségügyi problémája. Jermendy György,
a Magyar Diabetes Társaság vezetőségi tagja szerint Az elhízás megelőzése: már csecsemő és kisgyermekMagyarországon mintegy 700 ezer diagnosztizált korban kezdődik. A lehető legtovább, de legalább hat
cukorbeteg van. A becslések szerint viszont nagyjából hónapos korig kizárólag anyatejjel kell táplálni az
ugyanennyien lehetnek azok, akiknél még nem azono- újszülöttet. A szoptatás érdekében nem csak az anya
sították a betegséget, s szintén 700 ezer körüli lehet azok hozzáállása szükséges, hanem a család támogató segítszáma, akiknek a vércukorértékei már emelkednek, ők sége is. A következő fontos eszköz a gyermekek egésza „cukorbetegség előszobájában” vannak.
séges életmódra nevelése és egészséges táplálása. Az
Magyarországon is fokozott kockázatot jelent a túlsúly egészséges életmód alapja a rendszeres mozgás. Fontos,
és elhízás a cukorbetegség kialakulására. Mindez a hogy a mozgásigény fennmaradjon, a rendszeres mozfelnőttek és a gyermekek esetén egyaránt igaz. Egyes gás a gyermek és ifjú életformájává váljon. A táplálás
felmérések szerint a felnőtt magyar lakosság közel esetében elsőrendű feladat a minél cukorszegényebb,
80%-a túlsúlyos, és így nagyobb kockázattal kell szem- az édességet lehetőleg mellőző, zsírszegény húsokat,
benéznie a cukorbetegség vonatkozásában. Ezzel együtt húskészítményeket, sok halat, sok gyümölcsöt, zöldnőtt a cukorbetegséghez kapcsolódó szövődmények séget, rostot tartalmazó étrend. A más módon táplált,
előfordulása is : vakság, amputáció, szív- és érrendszeri kevesebbet mozgó gyermekek nagy része meghízik és
betegségek, stb. A diabéteszes beteg vércukorszintje a kövér gyermek 80%-a túlsúlyos felnőtté válik. A cuszabályozatlan, ebből pedig szövődmények sora szár- korbetegség legbiztosabb megelőzési módja az elhízás
mazik, károsodhat többek között a vese, a látás és a szív. megelőzése, a normális testsúly megőrzése.
Gyógykezelés nélkül a betegség halált okozhat.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
A betegségnek két alaptípusa van: az 1-es típusú a
gyermekkorban, serdülőkorban azonosított, míg a
2-es típusú a felnőtt- vagy időskori cukorbetegség; a
cukorbetegek mintegy 90-95 százaléka az utóbbi körbe
tartozik. A serdülőkori cukorbetegséggel küzdők is
egyre többen vannak.
A II. típusú cukorbetegség viszonylag lassan fejlődik
ki és elsősorban nem az inzulin hiány jellemző rá. A
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Karácsonyváró programok a községben
gazdálkodhat ennek köszönhetően, amelyet a település lakosságának minél szélesebb körében szeretnénk hasznosítani. Ezért a karácsonyi ünnepkörhöz
a támogatásból jutott az adventi gyertyagyújtások
vendéglátásához, a karácsonyi községi ünnepségre
és a december 19-i melegétel osztás hozzávalóira is.

Fotó: VP

Örömmel vennénk, ha minél többen jönnének el a még
hátralévő meghirdetett alkalmakra, hogy kis közösségünk együtt lehessen. Álljunk meg időnként ebben a rohanó világban és örüljünk együtt annak, amit a szeretet
jegyében adunk és kapunk!
NB

A karácsony a családi- és közösségi összejövetelek mellett az odafigyelés és a téli kikapcsolódás
időszaka. Az ünnep előtti hetekben községünkben
is tartalmas programoknak lehettünk részesei.
Az adventi készülődés időszaka gyertyamártással
kezdődött. A gyerekek és hozzátartozóik Gál József
családgondozó segítségével szebbnél szebb díszes gyertyákat alkottak. Kültéri adventi koszorú az eddigiekben
nem díszítette a települést. A község lakói számára a
megújult parkunkba hirdettük meg a gyertyagyújtások
alkalmait. Bízunk benne, hogy ezekkel az összejövetelekkel hagyományt teremtünk az elkövetkezendő évekre. Örömünkre szolgált, hogy hétvégenként általában
huszan-harmincan eljöttek a lecsendesülés perceire,
hogy lelkiekben is gazdagodjunk a fellobbanó gyertyafények közelében. A községben szolgáló lelkészek
gondolatai, a felcsendült énekek és az iskolások versei
mind-mind előkészületei voltak a közelgő ünnepnek.
A negyedik hétvégén, december 21-én, szombaton 15
órakor kezdődik a községi közös ünneplés a művelődési
ház nagytermében, ahol együtt díszítjük fel a község
karácsonyfáját. A szokásokhoz híven egymás apró
megajándékozásával tehetjük szebbé az alkalmat. Az
iskolások ismét műsorral készülnek az ünnepségre.
December 10-én a gyerekek számára zenés karácsonyváró műsorral kedveskedett Molnár Orsi.
Természetesen a felajánlások sem maradtak el, így
amint már írtunk róla, a Mikuláshoz kapcsolódóan az
ovisok és az iskolások is megkapták a várva várt piros
csomagokat. Ebben az esztendőben is kap Kardoskút
a Magyar Földgáztároló Zrt. támogatásából, amit az
ünnep alkalmából ajánlottak fel. A mikuláscsomagok
mellett a művelődési ház száznyolcvan ezer forinttal
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Mozgalmas évet zárt a társulat
Fotó: Farkas Ferenc

Az idei hírmondó hasábjain
sorra nyomon követhette a kedves
olvasó a Főnix – Kardoskúti
Amatőr Színjátszó Társulat
év közbeni fellépéseit.
Az októberi lapszám óta három,
az idén összesen tizenhét fellépés
a mérlege a csapatnak. Október
közepén a társulat részt vett Csanádpalotán egy meghívásos nemzetközi színjátszó fesztiválon, ahol
neves zsűri előtt mutatkozhatott
be. A zsűri véleménye az volt, hogy
amit és ahogy csinál a társulat az jó.
Javaslatuk alapján megérettek arra,
hogy egy nagyobb lélegzetvételű
és komolyabb darabbal lépjenek
színre. Elképzelhető, hogy a jövőben lesz erre is példa, de a társulat
elsődlegesen azt tűzte maga elé
célnak, hogy ahol fellépnek, ott vidámság és kacaj kísérje műsorukat.
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Ezt követően Kardoskúton került sor fellépésre, ahol is a közös
hivatal dolgozóinak összejövetelére kaptak meghívást. Itt egy
népi színművet adtak elő a Csanádapácáról és Pusztaföldvárról érkezett csoportok mellett.
Az idei év utolsó fellépésére Lakitelken, a Népfőiskolán került sor.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületének meghívásának tettek
eleget, hogy háromnapos szakmai
konferenciájuknak egyik estéjén
vidámságot lopjanak a résztvevők szívébe az egy órás műsorral.
Ezen az alkalmon több mint harminc település képviseltette magát.
Ennek az útnak a költségeihez
anyagilag hozzájárult Szemenyei
Sándor képviselő, amelyet a társulat
tagjai ezúton is köszönnek neki.
Az új darabok próbái folyamatosan
zajlanak, az év utolsó napjaiban egy

közös évzáró vacsorával búcsúztatjuk és zárjuk le az idei évadot.
Minden kedves olvasónak, támogatónak és segítőnek kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván a társulat.
Varga Pál
A művelődési ház csoportjainak
színesítésére olyan önkéntes,
vállalkozó kedvű személyeket
keresünk, akik az általuk gyakorolt szabadidős tevékenységeket,
hobbijukat, vagy bármilyen kézügyességet igénylő foglalatosságot és egyéb érdekességet szívesen megtanítanának másoknak.
Minden generációra kiterjedően
újabb kiscsoportokat, önképző
klubokat tudnánk együttesen
létrehozni. Jelentkezni a művelődési házban lehet januártól.
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