Álarcosok kavalkádja - farsangi mulatság
Fotó: Rajki Judit

Elérkezett a farsang napja. Farsang idején temetjük a telet és
köszöntjük a tavaszt. Ahogyan
tavasszal új élet sarjad, úgy érezzük
az új lehetőségeket életünkben.
Elfelejtjük ami régóta bánt, megbocsájtunk embertársainknak,
és gyermeki hittel várjuk az új
virágzást, az élet örök reményét.
Ezen a napon az álarcok, a jelmezek
a telet ijesztik el, önfeledt szórakozásra, játékra hívnak gyermeket
és felnőttet egyaránt. Mert az ünnep az élet rangja és az önfeledt
ünneplés a tiszta lélek békéje.
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Hosszú és alapos előkészületek
után vette kezdetét idei iskolai
farsangunk. Tanulóink kétharmada öltött valamilyen jelmezt
magára. Önfeledt vidámságuk
átragadt a felnőttekre is, hiszen
nemcsak gyerekek öltöttek maskarákat, hanem bátor felnőttek is.

lehet felismerni: a Szellemet vagy
az Arabokat, netalán Dr. Bubót?
Jobbnál jobb ötletes jelmez közül ki
a legötletesebb: Nyuszi a kalapban,
esetleg a Bundás kenyér, vagy a PET
palack? Ki nyerje a csoportos jelmezek díját: a Kentaurok vagy a Kebelcsodák, netalántán a Menyasszony
és a Vőlegény vagy a Hét törpe? A
A zsűri most sem volt könnyű hely- válaszokat mindenki ismeri már.
zetben, hogy a kevés díjat hogyan
ossza ki. Hogyan értékelje igazsá- Ez az este egyébként nem a versengésgosan a sok ötletes, saját munkával ről, hanem az önfeledt szórakozásról,
készülő jelmezt. Ki a szebb: Bell vidámságról szólt, amit a tréfás vetélvagy Pocahontas? Ki a legcsúnyább: kedők sorozatával sikerült is fokozni.
(folytatás a 2. oldalon)
a Vámpír vagy a Szemét? Kit nem
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Álarcosok kavalkádja - farsangi mulatság
(folytatás az 1. oldalról)
Nem maradt el az idei gyönge tél
elűzése sem az égő szalmabábu
segítségével és nem maradt el a
szokásos tombolasorsolás sem.
A nagylelkű és számos támogatónak köszönhetően sok értékes tombolatárgy talált gazdára.
A rendezvény sikere a szervezőkön,
a segítő anyukákon, apukákon,

nagymamákon múlott. Név szerinti felsorolásuktól eltekintve is
tudjuk, hogy kik ők, becsüljük is
őket és számítunk mindegyikőjük segítségére a későbbiekben is.
Külső támogatók: Kardoskút Község
Önkormányzata, Gyopárosfürdő
Zrt.,E-ON Storage Kft., IKR Kardoskúti Telephely, Merian-Food Kft.,

IMCO-Consulting Kft. Kardoskúti
ABC, Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Kardoskúti Fiókja, Prozlik
Csaba – Márta néni lángossütője,
Nagy János méhész, Gál Gumiszerviz,
Szabó és Társa Bt, Musztafa Imre
– Olcsó villamossági bolt, Try-Béta
Kft., Fáraófa Kft. , DOVER Nyelviskola, Nagy Utazási Iroda, Verlen Bt.
VJ-MK

Óvodás jelmezbál

Fotó: Halászné Balogh Gyöngyi
Vidám, családias farsangot szer- ságukat, ahol a sok kis apróság melvezett az óvoda kollektívája a leg- lett az óvó nénik és a dajkák is jelmezkisebbeknek.
be öltöztek. A szülők közül is voltak
bátrak és ötletesek, így a farsangon
Az iskolai farsang előtt egy nappal még a király is részvételét tette.
tartották az ovisok a farsangi mulat- A szülők az intézmény falai kö-
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zött részesei lehettek a nagy eseménynek, a közös tánccal és aktív részvételükkel még nagyobb
örömet okoztak csemetéiknek.
NB
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Az elmúlt testületi ülések összefoglalója
Az elmúlt időszakban a Képviselő
-testület kettő soros és három
soron kívüli ülést tartott, amelynek legfontosabb, a lakosságot
leginkább érdeklő napirendjeit
az alábbiakban foglalom össze.
2012. december 7-i soron kívüli
testületi ülésén polgármester úr
tájékoztatta a testületet a közös
hivatal kialakítása tárgyában tett
lépésekről, amelynek eredményeként sor került új szándéknyilatkozat
elfogadására is. 2012. december
13-i soros testületi ülésen sor került a megüresedett képviselői hely
betöltésére. Szemenyei Sándor eskütételével a létszám ismét ötre emelkedett. Ezt követően beszámolók
hangzottak el a katasztrófavédelem
átszervezése, a Polgármesteri Hivatal és a Tanyagondnoki Szolgálat
éves tevékenysége tárgykörében.
A szokásos év végi napirendek is
terítékre kerültek, így az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása, a képviselő-testület éves
munkatervének meghatározása.
A bejelentések tárgykörében rende-

letet fogadott el a testület a szociális
célú tűzifa juttatási szabályairól,
továbbá módosításra került a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló önkormányzati rendelet,
amelyben a gyermekétkeztetés
2013. január 1-jétől érvényes térítési
díjainak megállapítása történt meg.
2012. december 20-i soron kívüli
ülésén a testület módosította az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatát, tekintettel arra, hogy az
önkormányzat kötelező feladatai a
gyermekétkeztetéssel, önként vállalt
feladatai pedig az általános iskolai
oktatáshoz kapcsolódó működtetői joggal, illetve az ebből adódó
szakfeladatokkal egészült ki. Sor
került még a közös hivatal szervezeti
keretei kardoskúti vonatkozásainak
meghatározására is, amely szerint a
képviselő-testület állandó kirendeltséget kíván működtetni, változatlan
köztisztviselői létszámmal. 2013.
január 22-i soron kívüli ülésén a
képviselő-testület számos döntést
hozott, amelyek a 2013. február 1.
napjától működő Csanádapácai
Közös Önkormányzati Hivatalhoz

történő csatlakozással függtek ös�sze. Így többek között sor került
Kardoskút Község Polgármesteri
Hivatala megszüntetésére 2013.
január 31. napjával. A közös hivatalra vonatkozó megállapodás,
valamint az alapító okirat jóváhagyására, az intézmények alapító
okiratainak módosítására. 2013.
január 31-i soros ülésén a testület
első fordulóban megtárgyalta az
önkormányzat 2013. évi költségvetését, valamint döntött arról, hogy
ugyanezen tárgyban falugyűlés
megtartására kerül sor, 2013. február 14-én. Második napirendként
meghatározásra került a március
15-i nemzeti ünnep alkalmából tartandó megemlékezés forgatókönyve,
negyedik napirendként pedig jóváhagyásra került a Csanádapácai
Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata.
Fogadóórák:
Polgármester: minden héten
kedden 13,00 – 16,00 óráig.
Alpolgármester: soros testületi
ülés előtt 13,00 – 14,00 óráig.

Dióhéjban a változásokról
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal:
Székhelye: Csanádapáca, Szent
Gellért út 31. Kirendeltségei: Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66. és Kardoskút, Március 15. tér 3. Vezetője:
dr. Lipták Péter jegyző.Ügyfélfogadási rend: hétfőn és szerdán:
7,30 – 16,00 óráig, pénteken: 7,30
– 13,30 óráig. A jegyző ügyfélfogadási rendje Kardoskút községben
minden hónap utolsó munkanapján
7,30 – 13,30 óra között. A jegyző
munkáját aljegyző és kirendeltségvezető (jegyzői megbízott) segíti.
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Az Orosházi Járási Hivatal községünkben települési ügysegéd által
teszi elérhetővé a hivatal szolgáltatásait. Az ügysegédi feladatokat
Náfrádi Lászlóné látja el, ügyfélfogadás minden pénteken 7,30 – 13,30
óráig. A járási hivatalok elsősorban
okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi- és gyámügyi feladatokat,
valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől. Településünkről elkerülő
hatáskörök: lakcímnyilvántartás, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat,

védelembe vétel, ideiglenes hatályú
elhelyezés, időskorúak járadéka,
ápolási díj (kivéve méltányossági
ápolási díj), közgyógyellátás (alanyi
és normatív), családi pótlék felfüggesztése, egészségügyi ellátásra jogosító hatósági bizonyítvány. Átszervezett munkakörök a Csanádapácai
KÖH Kardoskúti Kirendeltségén:
- adóigazgatási és szociális ügyintéző
(Tóth Józsefné) feladatköre a helyi
adóztatás, valamint az adóigazgatási feladatkör mellett kiegészült az
alábbiakkal:
(folytatás a 4. oldalon)
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Dióhéjban a változásokról
(folytatás a 3. oldalról)
Aktív korúak ellátásával kapcsolatos a szociális igazgatás területét képező feladatok ellátása.
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása.

kapcsolatos feladatok. Az anyakönyvvezetői feladatok, valamint a
kereskedelmi igazgatási feladatok
mellett feladatkörébe kerültek az
átmeneti segélyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával,
a gyámügyi igazgatással (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi
- igazgatási és szociális ügyintéző kedvezmény) kapcsolatos feladatok.
(Skorka Pálné) feladatköréből kikerültek a hagyatéki ügyek, valamint a - gazdálkodási ügyintéző (Tóth
termőföld bérleti és vásárlási ajánla- Lajosné) házipénztár kezelése, gyertok kifüggesztésével, közzétételével mekétkeztetés térítési díjainak be-

szedése, étkezők nyilvántartása, hagyatéki ügyintézés, termőföld bérleti
és vásárlási ajánlatok kifüggesztésével kapcsolatos feladatok, normatív
lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmek, méltányossági ápolási
díj, temetési segély, méltányossági
közgyógyellátási ügyek döntésre
való előkészítése, végrehajtása, védendő fogyasztók számára igazolás
kiállítása.

Étkezési térítési díjak 2013. január 1-jétől

A gyermekétkeztetéshez kapcsoló- ról, valamint a térítési díjak beszedédó fontos változás:
se. A térítési díjak beszedése az óvoda és az általános iskola épületében
A szülők által fizetendő étkezési térí- történik, az előre közölt időpontban.
tési díjak beszedését a Csanádapácai
KÖH köztisztviselője – Tóth Lajosné A fentiek miatt szükséges, hogy
– végzi, feladatát képezi a szülők tá- a szülők az étkezés lemondását
jékoztatása a fizetendő térítési díjak- – betegség, vagy más ok miatti
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hiányzás esetén –, illetve igénylését
a Csanádapácai KÖH Kardoskúti
Kirendeltségén jelentsék be a 429000 telefonszámon, tárgynap 9 óráig.
A hivatali híreket (3., 4. és 5. oldal)
összeállította: dr. Mészáros Erzsébet
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A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata elfogadta és településünk részére is megküldte
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/2012. (XII. 20.)
számú önkormányzati rendeletét.
A rendelet 2013. január 1. napjától
hatályos, Békés megye közigazgatási
területén, így Kardoskút községben
is. Legfontosabb rendelkezései a
következők:
A közszolgáltatást a Békés Megyei
Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2., a továbbiakban:
szolgáltató) látja el.

A szolgáltató a munkabejelentést
(kiértesítést)
a) hirdetmény útján (a települések
forgalmasabb helyein, lakótelepek
esetében a lépcsőházban elhelyezett
értesítő plakátokon);

alá vont – értesítő nyomtatvány
alkalmazásával végzi.

Az ingatlan használója köteles az
üzemelő kémények számában, az
ingatlan használója személyében
bekövetkezett változást a szolgáltab)sajtóban (megyei, illetve helyi tónak írásban bejelenteni.
sajtókiadványokban);
Kardoskút község lakosai ügyeiket
c) elektronikusan (az egyes telepü- az orosházi kirendeltségen intézhelések honlapjain);
tik: 5900, Orosháza, Táncsics u. 15.,
telefon: +3668/411-558, e-mail:
d) a közszolgáltató honlapján
oroshaza@bmkemenysepro.hu).
e) az értesítés ellenére zárva talált
lakások tulajdonosainak postaládá- Az alkalmazásra kerülő díjtételek
jában elhelyezett – a szolgáltatónál összefoglalója az önkormányzat
rendszeresített, szigorú számadás hirdetőtábláján megtekinthető.

Hirdetményi tájékoztatás a földhasználók számára

A termőföldről szóló 1994. évi
LV. törvény és a földhasználati
nyilvántartás részletes szabályairól
szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosítása következtében
megváltoztak a földhasználati nyilvántartásra vonatkozó előírások,
melynek egyes rendelkezéseire az
alábbiakban hívjuk fel a földhasználók figyelmét:

Az adatközlő lapot és a csatolt mel- köztartozás minimális összegénél.
lékleteket az illetékes járási földhi- A földhasználati nyilvántartásba
vatalhoz be kell nyújtani.
bejelentendő földhasználatok köre
2013. január 1-jével kibővült azáltal,
Amennyiben a földhasználó családi hogy a földhasználóknak (az erdő
gazdálkodónak minősül, a Korm. művelési ágú területek kivételével)
rendelet alapján a családi gazdaság területi mértéktől függetlenül minnyilvántartási számát is be kell je- den termőföld, valamint mező-,
lenteni, valamint szükséges annak és erdőgazdaság művelés alatt álló
megjelölése, hogy a földterület belterületi föld használatát be kell
a családi gazdasághoz tartozik. jelenteniük az ingatlanügyi hatóság
/Az a földrészlet tartozik a családi (járási földhivatal) felé. A törvény
gazdasághoz, amelyet a megyei értelmében földhasználó az is, aki
Kormányhivatal Földművelésügyi termőföld tulajdonjogával rendelIgazgatósága a családi gazdaság kezik és annak használatát nem
használatába regisztrálta./
engedte át más személy részére.

Köteles 2013. március 30-ig: a) bejelenteni magánszemély földhasználó
a személyi azonosítóját (személyi
számát) és az állampolgárságát,
amelyhez csatolni kell a személyi
azonosítót és a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolatát, b)
gazdálkodó szervezet földhasználó
pedig becsatolni a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát.

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a járási
földhivataloknál, vagy letölthető a
www.foldhivatal.hu honlapról. A
bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja,
amelynek mértéke a termőföld
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK
értékének ezerszerese, azzal, hogy
nem lehet kevesebb a behajtható

hirmondo_2013_februar.indd 5

Kérjük a földhasználókat, hogy
törvényi kötelezettségük teljesítése,
valamint a földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében
bejelentési kötelezettségüknek az
előírt határidőben tegyenek eleget.
(Forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala, dr. Koczka
Attila hivatalvezető.)
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Bemutatkoznak a közös hivatal tisztségviselői
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal február elsejei létrejötte kapcsán röviden bemutatjuk a
közös hivatal jegyzőjét és aljegyzőjét.
Dr. Lipták Péter jegyző békéscsabai születésű, jelenleg is a megyeszékhelyen él, onnan
jár el dolgozni a kirendeltségekre. Szegeden jogot végzett 2002-2007 között, ezzel párhuzamosan európai politikai szakértői végzettséget is szerzett a Szegedi Állam- és Jogtudományi Karon. Emellett főiskolai szintű sportszervezői végzettséggel is rendelkezik, amit
Budapesten, a Semmelweis Egyetemen szerzett meg. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán végrehajtási szakjogász képzésen vesz részt, amit hamarosan elvégez. Közigazgatási pályája – 2009-ben – Tolna megyében, Gyulaj községben
indult, ahol jegyzőként dolgozott. Ezután Gerendáson volt két évig jegyző, majd 2011.
október 1-től Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek körjegyzőjeként tevékenykedett
a közös hivatal megalakulásáig. Jelenleg a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzői teendőit látja el. Napi munkája mellett szeret kirándulni, hobbija a vadászat illetve régi érméket és
bankjegyeket is gyűjt. A jövőt tekintve bízik a sikeres települési együttműködésben.
NB
A megalakult közös hivatal aljegyzői teendőit Megyeriné Lepsényi Aliz Éva látja
el, aki csanádapácai lakos. Közgazdász végzettségét 1998-ban Békéscsabán, a Körös
Főiskolán szerezte, az igazgatásszervezői diplomáját 2009-ben, a Budapesti Corvinus
Egyetem Közigazgatástudományi Karán vehette kézhez. Emellett mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezik. 1998. július elseje óta dolgozik. Első munkahelye
Szabadkígyóson, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Intézetben volt, ahol
öt évig könyvelési csoportvezetőként tevékenykedett. Ezt követően a Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába került, ahonnan 2012-ben áthelyezéssel érkezett Csanádapácára, mint gazdálkodási ügyintéző. 2013. február 1. naptól a
közös hivatal aljegyzője. Napi aljegyzői feladatai mellett a közös hivatal gazdálkodásáért is felelős. Munkatársai kiváló szakembernek, jó pénzügyi kvalitásokkal rendelkező kollégának tartják.

Az elmúlt néhány hónap történése
A tavaly novemberben történt időközi polgármester- pülésnek. A szülőkkel együtt elindult egy aktív együttválasztást követően rövid időn belül elkezdődtek az működés, ez mindenképpen jó út. A közösségnek most
állami közigazgatási átrendezések, amelyek telepü- sokkal nagyobb szerepe van az iskola jövőjét illetően.
lésünket is érintik.
2013. január 1-től felállt a járási hivatal rendszer,
2013. január 1-től állami fenntartásba került a TMKIT amelyhez a helyi hivatalban egy irodát kellett bizKardoskúti Tagintézménye is, működtetését pedig ön- tosítanunk. Itt minden héten péntek délelőtt látja el
kormányzatunk biztosítja tovább. Ezen túlmenően az feladatát a járási ügysegéd. Az Orosházi Járási Hiönkormányzat fontosnak tartja az iskolai programok, vatallal kiváló munkakapcsolatot sikerült felállítani.
a vidéki oktatásban rejlő lehetőségek támogatását, A járási hivatal polgármesteri hivatalunktól átvett
amelyet az Orosháza városhoz tartozó tankerület ve- hatásköröket és feladatokat, amelyek súlya elenyésző
zetője is támogat. Ezzel az iskola helyben tartását és a hivatalunkban maradt feladatokhoz képest. Ezért
megerősödését igyekszünk elősegíteni. Hangsúlyozom, az egyes feladatkörök átcsoportosításával, valamint
ehhez az önkormányzat támogatása önmagában nem a települést elősegítő egyéb feladatok ellátásával, páelég, sokkal meghatározóbb a pedagógusok további lyázati lehetőségek felkutatásával és felhasználásával
magas szakmai szerepvállalása, az együttműködés és egyetemben folytatja munkáját a Csanádapácai Közös
az oktatási koncepcióknak megfelelő helytállás. Fontos, Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltsége.
hogy az iskola még inkább szerves részévé váljon a tele(folytatás a 7. oldalon)
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Az elmúlt néhány hónap történése
(folytatás a 6. oldalról)
A közös hivatal 2013. február elsejével állt fel. Elmondható, hogy a közös hivatal működésén túl Csanádapáca
és Pusztaföldvár polgármestereivel egyfajta közös
hangot találtunk és úgy gondolom, számíthatunk
egymás segítésére. Mindhármunk elsődleges célja,
hogy a településeink megőrizhessék alapvető szuverenitásukat. Meg kell említenem, hogy az Orosházi
Kistérségi Többcélú Társulás is folytatja a térségben
végzett összefogó munkáját, élén Orosháza város
polgármesterével. Nem utolsó sorban örvendetes a
kezdeményezés, mellyel Békéssámson, Kardoskút,
Székkutas, Nagymágocs valamint a két nagyváros,
Hódmezővásárhely és Orosháza polgármesterei, intézményvezetői a KMNP Igazgatóság vezetőivel együttesen ültünk asztalhoz, a január 25-i Szenti Tibor irodalmi estet követően. Itt az egykori Vásárhelyi Puszta,
mint az Alföld egy nagyobb szegmensének településeit

összefogó, múltból gyökerező, jövőt építő, egymást
segítő közös fejlesztési koncepció építésének lehetőségét tárgyaltuk. A Cinkusiak Baráti Köre valamint
az Olvasókörök Országos Szövetsége szervezésében
indult ez a program, melynek következő találkozója
Kardoskút - Pusztaközpontban lesz a tavasz folyamán.
Az említett két és fél hónap alatt a képviselő-testület
fokozott munkát végzett a felsorolt változtatások miatt, három soros és három soron kívüli testületi ülést
tartottunk, emellett számos konzultációt folytattunk.
Az önkormányzat fokozott munkáját a hivatal maximálisan alátámasztotta a hétköznapok ügykezelésein
túl a rendeletek és határozatok precíz előterjesztésével.
A képviselő-testület tagjaival örömmel láttuk, hogy a
február közepén megtartott falugyűlésen szép számmal
vettek részt az érdeklődők.
Lengyel György polgármester

Gyermekgyógyász szaktanácsadás
Változás történt településünkön a gyermekgyógyászatot ellátó orvos személyében. Az újszülötteket és a gyermekeket érintő ellátással az önkormányzat Dr. Kováts Anikót bízta meg.
Dr. Kováts Anikó gyermekorvos, neonatológus 1981ben szerezte meg az általános orvosi diplomáját a
Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Csecsemő- és
gyermekgyógyászatból 1986-ban szakvizsgázott, a
ráépített neonatológiai szakvizsgát 1988-ban szerezte
meg. A diploma kézhezvétele után közvetlenül az orosházi kórház gyermekosztályára került, itt dolgozott 25
évig. Az újszülött intenzív gyógyászat - neonatológia
- a súlyosan beteg újszülöttek ellátását, gondozását
végzi. Adjunktusnőnek az újszülött részleg és a beteg
újszülöttek ellátása volt a fő feladata. Az újszülöttkori
UH vizsgálatok végzését öt éven át végezhette, amely új
szemléletet vitt orvosi munkájába. Tevékenysége során
több tudományos dolgozatot is írt. 2007-től házi gyermekorvosként dolgozik Orosházán. A kórháztól sem
szakadt el teljesen, havonta 3-4 alkalommal ügyeletes
a gyermekosztályon. A területi munkából is kiveszi
a részét, hiszen 15 éve tart csecsemő- és kisgyermek
tanácsadást Pusztaföldváron. 2013 januárja óta Kardoskúton is, havi egy alkalommal látja el a csecsemőés gyermek szaktanácsadást. A tanácsadás időpontja:
minden hónap utolsó csütörtökén 15.15 órától.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
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Segítség a tanyagondoki szolgálat által
Gyógyászati segédeszközöket pályázott a helyi
tanyagondnok a Magyar
Máltai Szeretetszolgálattól.
A tavalyi évben már sikeresen pályázott Varga Pál tanyagondnok rollátorokra,
amik a mozgásukban korlátozott, főként idős embereknek jelentenek nagy
segítséget a mindennapi
élet során. A járást segítő
eszközök közül a legpraktikusabb a rollátor, ami
ötvözi a kerekes szék és a
járókeret tulajdonságait.
– „A négykerekű, fékkel
és kiskosárral ellátott
rollátorok az idősebbek
körében igen népszerűek.
A tavalyi néhány darab
hamar gazdára talált, amit
ingyenesen lehetett igényelni az Egészségházban.
Mivel sokan kifejezték

Fotó: MM
igényüket, így a település lakói számára megint
megpályáztam. A dolgok
szerencsésen alakultak, így
most huszonöt rollátorral,
egy kerekesszékkel és egy
lakáson belül használható
segédeszközzel tudtam
bővíteni a kölcsönadható eszközök palettáját -

nyilatkozta lapunknak
Varga Pál tanyagondnok.
Az eszközöket a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
Ceglédi Kirendeltségéről
kellett elhoznom, ahol
Mányoki Mihály, ceglédi
tanyagondnok adta át a
szeretetszolgálat nevében. Az átvett eszközök

jelképes értéke közel negyed millió forint. Aki
szeretne rollátort, az
először az Egészségházba forduljon igényével,
ahol orvosi javaslat után
a hivatalban díjmentes
használatra átveheti.”
NB
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Az influenza és az alternatív gyógymódok
Kedves olvasók!
Az elképzelésem az volt, hogy folytatom az alternatív gyógymódok
általános ismertetését. Az elmúlt
napokban több helyen is olvastam,
hogy országszerte emelkedőben
van az influenzás megbetegedések
száma. Igaz ugyan, járvány még
nincs, de nem árt felkészülni erre a
betegségre is. Ez vírusos betegség,
és sokan tévesen az egyszerű megfázást is influenzának hívják, pedig szövődmények kezelésére használaz influenza súlyosabb betegség. hatók. Ahogyan a nátha legtöbbször
néhány nap alatt elmúlik, de néha
tíz napig is eltarthat, ugyanígy az
NÁTHA
A nátha vagy meghűlés a felsőlégutak, influenza is. A következő tünetek
elsősorban az orr- és garatüregek esetén feltétlenül forduljon orvosfertőzése. Sokféle vírus okozhatja. hoz: mellkasfájdalom, légzési neheTünetei az orrfolyás, torok- zítettség. Fontos az ágynyugalom,
fájás, köhögés, tüsszögés, kön�- a folyadékpótlás és az orr szabaddá
nyezés és rossz közérzet. További tétele. A következőkben a homeolehetséges tünetek: fejfájás, re- pátiás gyógymódokat ismertetem:
kedtség, láz és végtag fájdalmak.
Kezelése: a náthának nincs oki Betegség megelőzésére:
gyógyszere. Antibiotikumok nem oscillococcinum hetente 1 tubus
használnak, csak bizonyos szövőd- erősíti az immunrendszert.
mények kezelésére használhatók.
A nátha legtöbbször néhány nap N á t h á s t ü n e t e k k e z d e t é n :
alatt elmúlik, de néha tíz napig is oscillococcinum első napon 2×1
eltarthat. A következő tünetek ese- tubus, második naptól 2×1 tubus tén feltétlenül forduljon orvoshoz: rövidíti a betegség lefolyását, gátolja
fülfájás, mellkasi fájdalom vagy a szövődmények kialakulását. Tüneti
légzési nehézség, orrból zöldes kezelés komplex szerrel: Coryzalia
váladék ürül, vagy ha a torokfá- naponta 5-6×1 tabletta - csökkenti a
jást más légúti tünet nem kíséri. tüsszögést, orrfolyást, javítja a náthával járó közérzetet. Lázzal járó nátha:
Aconitum napellus 15CH - napi 3×5
INFLUENZA
Az influenza vírusbetegség, az golyócska - tüsszögés, az orr nyálkainfluenza vírusnak több törzse is- hártyája és a bőr száraz. A láz éjfél
mert, s a vírus állandóan változik. felé jelentkezik, nyugtalan szorongás
Fő tünetei: magas láz, fejfájás, ki- kíséri. Belladonna 9CH- 3-4×5 goterjedt izom és végtagfájdalom. lyócska hirtelen magas láz, főként
Ezen kezdeti tünetek után: torok- az arcon jelentkező izzadással, sufájás köhögés, nátha tapasztalható. gárzó meleg érzettel. Lüktető fejfájás.
Kezelése: az influenzának nincs Száraz, orrdugulásos nátha: Nux
oki gyógyszere. Antibiotikumok vomica - 3×5 golyócska - nedves
nem használnak, csak bizonyos hideg után fellépő tüsszögés, az orr
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Fotó: internet

kiszárad. Hidegrázás, fázékonyság.
Sambucus nigra 9CH - 3×5 golyócska - teljes orrdugulás, rekedtség, ragadós váladék a garatban.
Sticta pulmonaria 9CH - 3-5×5 golyócska- eldugult orr, az orrgyöknél
fojtogató érzés, homlok fájdalom,
száraz köhögés. Az orrfolyás elindulásakor abba lehet hagyni.
Vizes orrfolyás: Allium cepa 9CH
- 3×5 golyócska - tüsszentéses rohamok. Bőséges, vizes orrfolyás, amely
felmarja a felső ajkat. Mérsékelt kön�nyezés. Az állapot friss levegőn javul,
melegben rosszabbodik. Arsenicum
album 9CH - 3×5 golyócska - az
orrfolyás égő, nem túlságosan bőséges. Melegre enyhülnek a tünetek.
Euphrasia officinalis 9CH - 3×5
golyócska - az orrfolyás nem irritáló, de a könnyezés igen.
Gelsemium 9CH - 4×5 golyócska - lázzal, borzongással, ös�szetörtség érzettel, fejfájással.
Kalium jodatum 9CH - 3×5 golyócska
- irritáló, bő orrfolyás, piros, duzzadt
orr, könnyezés. Nyálkás orrfolyás:
Dulcumara 9 CH - 3×5 golyócska
- orrdugulás, rekedtség, köhögés. Hideg és nedves idő váltja ki.
Kalium muriaticum 9CH - 3×5
golyócska - a váladék sűrű, kevéssé
irritáló, hurutos köhögés. A hurut
miatt halláscsökkenés léphet fel.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
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Év eleji közgyűlés a polgárőröknél
A tavalyi évet lezáró éves
közgyűlését tartotta meg
a Kardoskúti Polgárőr
Egyesület február elején.
Török Attila egyesületi
elnök a megjelent tagság
és a meghívott vendégek
előtt ismertette a 2012-es
év legfontosabb eseményeit, szolgálati adatait.
Az egyesület pénzügyi
gazdálkodásának éves beszámolóját is elfogadta
a közgyűlés. Ehhez kapcsolódóan fontos változás
történt az egyesület működésében. Az eddigiekben a pénzügyi teendőket
Mórocz Lajos, az egyesület
elnökségi tagja végezte.
Tagsági viszonyáról lemondott február elsejével,

Fotók: VP
így a közgyűlésnek új tagot
kellett választania. A jelölő
bizottság három tagot kért
fel, akik közül a tagság
nagy többséggel Horváth
Gusztávot választotta meg.

Török Attila egyesületi
elnök végezetül elmondta,
hogy a nehezebb gazdasági
viszonyok mellett is bízik
abban, hogy a különböző
támogatásoknak köszön-

hetően a polgárőrök az
idei évben is eredményes
munkát tudnak végezni
a lakosság legnagyobb
megelégedésére.
NB

Az idén nem vándorolt tovább a serleg
Harmadik alkalommal
került megrendezésre a
művelődési ház és a Kistérségi Agrárfejlesztési
Alapítvány szervezésében
a Kardoskút biliárdbajnoka címért és a vándorserlegért biliárdversenyünk.
Az idén tizennyolc
kardoskúti nevező tette
ügyességét és tudását próbára. Örömmel töltötte
el a szervezőket az, hogy
a serdülőkortól kezdve
minden korosztály képviseltette magát. A játékosok
többsége évről évre nevezőnk, de most is jöttek újak
a versenyre. Az idei év az
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első helyezett személyében
ugyan nem hozott nagy
meglepetést, de a második-, illetve a harmadik és
negyedik helyezettek eddig
nem végeztek ilyen előkelő helyen. Seres Péter, az
alapítvány képviseletében
a díjkiosztón kiemelte,
hogy az eredményekben
is meglátszik a játékosok

fejlődése, ami további sikerekre és reményekre ad
okot. Hamarosan újból
összejönnek a játékosok
a művelődési házba, mert
a tavasz folyamán a Lantos György Emlékverseny
keretén belül újra ös�szemérhetik e sportágban is taktikai tudásukat.
A rendezvény díjkiosztó

ünnepségét felajánlásaikkal támogatta a szervezőkön kívül Lengyel György
polgármester és Varga
Pál alpolgármester. Az
eredményes játékosok
mellett egy tiszteletdíjat
is kiosztottak a szervezők Pápai Erikának, az
egyetlen női játékosnak.
Az idei tizenkét órás verseny a legrövidebb volt
az eddigiek közül. A „III.
Kardoskút biliárdbajnoka”
verseny végeredménye:
1.helyezett: Kis Bálint
2. helyezett: Farkas Zoltán
3. helyezett: Károlyi László
4. helyezett: Farkas Ferenc
Neller Borbála
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Pótszilveszter a nyugdíjas klubban
Hagyományosan az év eleji első va- Fotó: Varga Pál
csorás összejövetelüket rendezték
meg nemrégiben a Radnóti Miklós
Nyugdíjas Klub tagjai.
Könnyed kikapcsolódást és finom
falatokat ígért az első vacsorás ös�szejövetel is az idősebb korosztály
számára. Öröm volt látni, hogy az
egy közösséghez tartozók fontosnak
tartják, hogy ne csupán egy-egy
klubdélutánon találkozzanak, hanem ilyen formán is együtt lehessenek. A vállalkozó kedvűek már kora
délutántól a konyhában szorgoskodtak az esti menüt előkészíteni, míg
a többiek házi süteményeikkel látták
vendégül klubtársaikat. Elmaradhatatlan ilyenkor a tombolasorsolás is,
amely sok vidám pillanatot varázsolt
a művelődési ház falai közé. NB

Rejtvény vásárlási utalványért
7. hagyomány másnéven, 8. brazil
harcművészeti játék, 9. a tavasz
első virága, 10. télbúcsúztató álarcos mulatság, 11. húsvét előtti
negyven nap, 12. nagyböjt előtti
nap jelzője, 13. álarc másnéven
Az előző rejtvényünk megfejtése:
„narancsos pulyka”. A nyilvános sorsoláson a szerencse Dunai Attilának
kedvezett. Nyereménye a Gádoros
és Vidéke Takarékszövetkezet által
felajánlott ajándékcsomag volt,
amelyhez ezúton is gratulálunk!
Beküldési határidő: 2013. március 6., szerda 16 óra. Sorsolás: 2013. március
7-én, csütörtökön 16:30 órakor a művelődési házban. Nyeremény: a
Gál Gumiszerviz által felajánlott 3000 forint értékű utalvány, amelyet a szerviz szolgáltatásaira válthat be a nyertes. A megfejtést névvel, címmel, telefonszámmal ellátott kis papírlapon kérjük bedobni a művelődési ház főbejárata
melletti fali postaládába. Egy ingatlanról egy megfejtést tudunk elfogadni!
Meghatározások: 1. nagyböjt kezdőnapjának jelzője, 2. Mohácsi télűzés,
3. tavaszi nemzeti ünnepünk jelképe, 4. olasz város, karneváljáról híres,
5. Petőfi verse, 6. ha névnapján megszólal a pacsirta, hamarosan jó idő lesz,
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Kardoskúton a brazil kultúra egy szelete
A capoeira egy afro-brazil harcművészet. Ez egy igen fiatal küzdelmi
forma, kb. az 1600-as években
alakult ki. Az Afrikából a brazíliai
ültetvényekre hurcolt rabszolgák
fejlesztették ki önvédelem céljából.
Mint tudjuk, az agresszió agres�sziót szül, itt sem volt ez másképp.
A rabszolgák az elnyomás ellen fellázadtak, az őserdőkbe szöktek és
falvakat (quilombo-kat) alapítottak.
Ezekben a törzsi közösségekben
fejlesztették a capoeirát, illetve táncszerű elemek mögé bújtatták, hogy
a még raboskodó társaik is gyakorolhassák ezt. A népek keveredése
folyamán a capoeira is keveredett
sokféle küzdelemmel. Megtalálhatók
a harcban földre vitelek, rúgások,
ütések, könyök- és térd technikák.
A harci jellegű mozdulatok mellett
akrobatikákkal színesítik a harcot,
mind a levegőben szaltó formájában,
mind a földön fejen pörgés közben.
Az úgynevezett capoeira játékban a
harcosok egymás reflexeit és hajlé- kaptam lehetőséget arra, hogy okkonyságát próbára téve játszanak. tathassam ezt a harci művészetet. Ez
idő alatt sok helyen megfordultam.
Ez a sport jól fejleszti a reakcióidőt Jelenleg Szegeden, Orosházán és
és erősít. Muzikalitása révén nagy- Nagymágocson is tartok edzéseket.
ban javul a ritmusérzék. Természetes Óvodásoknak körülbelül egy éve
módon, a test saját súlyával dolgozó tanítok, Orosházán több óvodában
gyakorlatokat használunk, így ki- és Kardoskúton is folyik jelenleg
sebb a kockázata a sérüléseknek és is az oktatás. Legutóbb Orosházán
hosszabb távon megőrizhetjük az került megrendezésre első ízben
erőnket. A zenék révén a diákok sok- egy batizado. Ez az első övvizsgát - a
kal jobban el tudnak lazulni. A csa- keresztelőt - jelenti, ahol mindenki
pat összekovácsoló ereje igen erős, megküzd a fehér övéért. Nagyok
a nehezen kommunikáló tanulóink és kicsik egyaránt megmérettetésis szépen fejlődnek, személyiségü- re kerültek. Mindenki sikeresen
ket pozitív irányba alakítja. Ahogy teljesített. Ez egyben a tanulók
láthatják, itt mindenki megtalálja odaadó munkájának, másrészt az
azt, amit a szívéhez közelebb érez. oktatás színvonalának köszönhető.
Formado Marcelo, a csapatunk
Engem Lucz Rolandnak hívnak és vezetője, aki majd harminc éves
már majdnem 10 éve foglalkozom tapasztalattal rendelkezik a sport
a capoeirával. Az elmúlt 6 évben tekintetében. Jelenleg ő az euró-
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Fotó: archiv
pai koordinátora a CECAB-nak.
Mindent megtesz, hogy a capoeirát
egyre többen megismerjék és jó
színvonalon tanulhassák. Ezen a
megmérettetésen már a kardoskúti
óvoda néhány növendéke is részt
vett. Ezúton szeretnék gratulálni
Halász Noelnek és Andrikó Annának az ügyes munkájukért! Csak így
tovább gyerekek! Régóta gondolkozunk az óvodás oktatás mellett, a
nagyobbakkal való edzéseken. Februártól el is kezdjük a helyi capoeira
oktatást minden kedden és pénteken
az általános iskola tornatermében.
Jelentkezni lehet Lucz Rolandnál
vagy Halászné Gyöngyinél. Az interneten is megtalálnak minket a
www.cecab-nosz.bplaced.net címen.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!
Lucz Roland
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2012-2013-as tanév első félévének értékelése
Második tanévünket kezdtük
szeptemberben a Táncsics Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont tagintézményeként.
A félév során újabb négy orosházi
tanulóval növekedett a létszámunk,
így már tízen járnak ki a városból.
Közülük hárman jeles tanulók, így
ők is hozzájárulnak ahhoz a teljesítményhez, ami szerint minden
harmadik tanuló jeles tanulmányi
értékelést kapott félévzáráskor. A
félév során egy tanuló nem érte
el az elégséges szintet sem minden tantárgyból. Neki a második
félévben lesz lehetősége javítani.
A magatartást tekintve még kedvezőbb a helyzet. Minden második
tanulónk példás vagy jó magatartású. Rossz gyerek továbbra sem jár
tagintézményünkbe. Ezt iskolánk
humánus, gyerekbarát légkörének
tudjuk be. Ezzel a barátságos kör-

Elkészült a tornaszoba

nyezettel várjuk tanítványainkat,
akik feledhetik itt az iskolában
töltött órák alatt családjuk életének
esetleges gondjait, nehézségeit.
Új tehetségsávokat is szerveztünk
a félévben. Andrékó Pálné helyi
népművész vezetésével kézműves technikákkal ismerkednek az
alsós tanulók. Környezetünkben
fellelhető anyagokból készítenek
különböző tárgyakat, gyékényfonatokat, csuhébábokat, méhviasz
gyertyákat, mézeskalácsokat, kenderköteleket. A tavasz folyamán
egyéb anyagok is sorra kerülnek,
mint a csont, a gyapjú és a szalma.
Ebben a félévben is számíthattunk
a szülők támogatására, segítségére, ami a közös rendezvényekben
mutatkozott meg. Szülők aktív
csoportjának munkája révén alakítottunk ki egy tornaszobát a volt
gyakorlati műhelyből. A testnevelés órák egy részét, a modern-

Ösztöndíj akár a diplomáig

A Kardoskút Községért Közala- Fotó: archiv
pítvány anyagi támogatásával, a
munkájukkal közreműködő szülők, felnőttek segítségével váltak
valósággá terveink azzal, hogy
egy fűthető, tiszta, biztonságos
tornaszobát alakítottunk ki az
udvari épület egyik helyiségéből. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az MKB Bank Zrt. pályázatot
Köszönet érte a közreműködőknek: hirdetett kiemelkedő tanulmányi
Simora János, Simoráné Zsóka, eredménnyel rendelkező 1-2. osztáSzenteczki Attila, Csizmadia Sándor, lyos gyerekek számára. Elbíráláskor
a Lunczner család, Lantos Jánosné, azok nyertek, akik a kiváló tanulMocsári Zoltán, Pásztor István, mányaik mellett valami másban
Lázár Péter, a nyolcadikosok és a is jeleskednek. Lengyel Tibike, a
kardoskúti tagintézmény tanulója,
zöldkörösök.
Iskolai hírek: Verasztó József foci eredményekkel büszkélkedett.
Tibi az OMTK-ULE 1913 egyesület
csapatának egyik kiemelkedő tagja,
akikkel számos sporteredményt ért
el. Az ösztöndíjjal az MKB Bank száz
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tánc tanfolyamot, a most indult
capoeira oktatást is itt tartjuk.
Január elsejétől az önkormányzati
fenntartású iskolákat az állam által
létrehozott Klebersberg Intézményfenntartó Központ tartja fenn, járásonként egy tankerületi igazgató
irányításával. Az új szervezeti felépítés megteremti az egyes iskolák
közötti együttműködés, egységes
eljárások, gyakorlatok lehetőségét.
Érdeklődéssel fordulunk az új rendszer felé, hogy milyen változásokat
hoz iskolánk életébe. Bíztató jel,
hogy az új fenntartó a logopédiai
ellátást úgy tudta megszervezni,
hogy a kardoskúti gyerekeket nem
kell Orosházára behordani, hanem
a logopédus jön foglalkozást tartani.
A második félév is sok érdekes, izgalmas eseményt ígér a tanítási órák
mellett. Kívánom, hogy mindenki
egészségesen, boldogan, örömmel és eredményesen élje életét.

gyereket támogat. Ha Tibi tanulmányi eredménye nem romlik, akkor
akár az első diploma megszerzéséig
támogatja őt a bank. Az ösztöndíj
átadása Budapesten volt 2012. november 8-án, az MKB Bank székházában. Az oklevelet Dr. Edvi Péter, a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke és Dr. Simák Pál, az MKB
Bank elnök-vezérigazgatója adta át.
A díjátadó ünnepség után a gyerekek
és a szülők állófogadáson vehettek
részt. Az ösztöndíj kiérdemléséhez
hozzájárult a kardoskúti általános iskola pedagógus kara és Hajdu Emese
osztályfőnök áldozatos munkája is.
Emellett köszönetet mondunk az
OMTK-ULE 1913 egyesületnek és
Kovács Lajos edzőnek is az elért
eredményekhez.
Musztafáné Szabó Katalin
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Meséből valóság - négycsillagos látogatás

A kardoskúti óvoda nagycsoportosai a felnőttek által kitalált mese
révén egy négycsillagos szálló
mindennapjaiba tekinthettek be.
Az óvodában zajló munka szerves
része megtanítani a gyerekekkel a
helyes és kulturált étkezés szokásait,
szabályait. Erre a célra mi nem a
fegyelmezés eszközét választottuk,
hanem egy kitalált történettel próbáltunk ösztönzőleg hatni ovisainkra – ismertette Kürtiné Rácz Anikó
óvodavezető a számukra kedves történetet. Azt találtuk ki és meséltük
el az apróságoknak, hogy kiírtak egy
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pályázatot óvodás gyermekek számára, miszerint a legszebben, csendesen, kulturáltan étkező gyermekek
meghívást kapnak egy étterembe.
Nagyon jól hatott ez a kis történet
a gyerekekre, a játék napokon, heteken át zajlott. Aztán kisorsolták a
győzteseket: nagycsoportosaink kitörő örömmel fogadták a győzelem
hírét, mely szerint meghívást kaptak
a Hotel Corvus Aqua szállodába. A
gyerekeknek nagy élményben volt
részük, sok ismerettel gazdagodtak, új kifejezéseket tanultak meg,
amiket már lehet, hogy hallottak,
de most már tudják is a jelentését.

Megismerkedtek a szálloda dolgozóival, munkájukkal. A várva várt
ebédnél igazi felszolgálásban részesültek a gyerekek a háromfogásos
ebéd során. Néhányan közülük
megszeppenve ültek le az asztalhoz.
Talán csak ekkor hitték el igazán,
hogy ez nem álom, hanem valóság,
és igazi étteremben gyakorolhatják
az étkezési szabályokat. Köszönjük a hotel igazgatónőjének, Dér
Editnek és munkatársainak, hogy
segítettek ötletünk kivitelezésében.
Forrás: oroscafe.hu
Fotómontázs: Varga Pál
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A Főnix Társulat előadása a magyar kultúra napján
Fotó: Papp Eszter

A tavalyi bemutató után
az idei ünnepi alkalomra is a helyi színjátszó
kör tagjaival készültünk.
A művelődési ház nagyterme most is zsúfolásig
megtelt, hiszen sokan voltak kíváncsiak a FŐNIX
- Kardoskúti Amatőr Színjátszó Társulat - legújabb

műsorára. Lengyel György
polgármester köszöntője
után öt jelenettel szórakoztattuk a nagyérdeműt,
akik tapssal és jóízű kacagással viszonozták játékunkat. A hálás közönség
mindig erőt ad a folytatáshoz, s a régi repertoár
megtartása mellett egy
új, nagyobb színdarab ta-

nulásába fogtunk. Február 16-án, az orosházi
könyvtárba kaptunk meghívást, Justh Zsigmond
születésének 150. évfordulója alkalmából, aki
nagy pártfogója volt az
amatőr színjátszásnak.
Az eddigiekben nem léptünk fel színpadi háttér
és kellékek nélkül, ezért

a kisebb jeleneteinket
adtuk elő, igazodva a
könyvtár adottságaihoz.
Községünk lakói legközelebb március 14-én, a
nemzeti ünnep alkalmából láthatják társulatunk
ünnepi műsorát, amelyet
a képviselő-testület felkérésére állítunk össze.
Neller Borbála

Fotók: BCS
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