Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek

Fotók: VP
Főigazgatói kérésnek eleget téve,
eredeti elképzeléseinket megváltoztatva, külön ünnepség keretében, a
hagyományos szombat délelőtti időpontban ballagtattuk el végzős diákjainkat. Iskolánk legkisebb létszámú
osztálya köszönt el jól megszokott
iskolájától. Minden bizonnyal sokáig fogjuk őket emlegetni, emlékezve
a velük való törődésre, a tettrekészségükre, az önzetlen segítségükre.
Márti, Pali, Peti, Pisti terveiteket,
céljaitokat ne adjátok fel. Legyetek
dolgos, boldog, becsületes emberek!
Herbert Casson kanadai újságíró soraival búcsúzom Tőletek: „Hasznos
életcélt találni és azt kitartóan megvalósítani - ez az egyik titka minden
olyan életnek, amelyet érdemes megélni.”
VJ
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Öt elsős ül szeptembertől az iskolapadba.
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Közös kirándulás a Nyíregyházi Vadasparkba
Végre elérkezett a kirándulás
napja, amit már mindenki nagy
izgalommal várt.
Reggel ötkor indultunk és még az
sem számított, hogy korán kellett
kelni. Fél tízre érkeztünk meg. Míg
Marcsika tanító néni megvásárolta
a jegyeket, addig Erzsike tanító
nénivel csoportképeket készítettünk. Hogy ne feledkezzünk meg a
szabályokról, Jutka tanárnő megismételte eközben, hogy: „ne etessük
az állatokat”. A látnivaló rögtön
egy fóka show-val indult, ami nagyon izgalmas volt. Az ócenárium
felejthetetlen élményt nyújtott, a
függőhidak és a vízesés mellett olyan
különleges állatokkal találkoztunk,
mint a varánusz, a krokodil vagy az
óriáskígyó. Közlekedtünk az üvegfolyosón, ahol „egy kicsit féltünk”.
Elmondhatjuk, hogy egy nap alatt

Fotó: archiv

bejártuk a Földet, mivel földrészek
fogadtak minket: Madár ház,Trópusi
ház, Afrika, Ausztrália, Medve erdő,
stb. A kirándulás végén, a sok barangolás után megállapíthattuk, hogy

jó volt együtt lenni. Reméljük, hogy
sok ilyen közös élményben lesz még
részünk. Emlékezetes nap marad
mindannyiunk számára, köszönjük!
Simora Ivett 4. osztályos tanuló

Csapatépítő tréning Gyopárosfürdőn

Fotó:Papp Eszter
Színjátszó társulatunk januárban
ingyenes élményfürdő jegyeket
kapott az orosházi könyvtárban
tartott előadásáért.

Ez az alkalom jó volt arra is, hogy a
hosszú út előtt a kis csapat még jobban összerázódjon. Ismét új taggal
bővült társulatunk, Viki hamar beilleszkedett közénk. A hónap végén
A csapat a napokban használta fel indulunk Erdélybe, ahol Márkos
a jegyeket, így a próbák között a Ervin, kőhalmi unitárius lelkész
fürdőben töltöttünk el egy délutánt. szervezi fellépéseinket. Terveink
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szerint szálláshelyünkön, Oklándon
is fellépünk és még másik három
településen, hogy megörvendeztessük erdélyi magyar testvéreinket. Biztosan nem fogunk unatkozni, mert amerre csak lehet
kirándulni fogunk. A fellépések
között lelkész úr idegenvezetésével megnézzük a környék nevezetességeit. Külön öröm a számunkra, hogy Kardoskút mindkét
testvértelepülésén felléphetünk. A
repertoárunkban három új színdarab is helyet kapott, igazodva a
hely szelleméhez, népi komédiákkal
is készülünk. Megígértük, hogy a
telefonokat és a netet napközben
kikapcsoljuk és az esti fellépések
közötti időt a vidék és az ottani
kultúra megismerésére szánjuk.
Neller Borbála
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Új kirendeltség vezetője lett a hivatalnak
Dr. Mészáros Erzsébet távozásával
Fekete Zita lett a hivatal új kirendeltség vezetője, akit 2013. június
24-től neveztek ki. A település lakosságának a hírmondó hasábjain
mutatkozik be az új köztisztviselő.
Gyomaendrődön születtem, de a
Békéscsabához mintegy 15 km-re
fekvő Murony községben nőttem
fel. Jelenleg Békéscsabán élek a párommal. A Tessedik Sámuel Főiskola
személyügyi szervező szakán végeztem 2005-ben nappali tagozaton.
Munka mellett szintén a békéscsabai
főiskola posztgraduális képzésén
pénzügyi szakértő végzettséget szereztem. A közigazgatási szakvizsgát
2008-ban tettem le, önkormányzati
igazgatás szakirányon. A Budapesti
Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán okleveles szociológus
szakképzettséget szereztem, s ezt követően nyertem felvételt a Debreceni
Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karának közigazgatási menedzser
szakára, ahol idén államvizsgáztam. 2006 óta a közigazgatásban
tevékenykedem, a Békés Megyei
ÁNTSZ-nél kezdtem el dolgozni,
mely időközben átalakult - így a
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől érkeztem az önkormányzathoz.
- Hogyan született meg Önben a

Fotó:VP
gondolat, hogy Kardoskút településre
adja be jelentkezését?
Úgy vélem, hogy a kisebb önkormányzatoknál másabb dolgozni,
hiszen sokkal emberközelibb a hivatal és a lakosság közötti kapcsolat.
Tekintettel arra, hogy Murony hasonló kistelepülés, mint Kardoskút,
ezt a szemléletet hoztam magammal
gyermekkoromból és ezt is szeretném továbbvinni.
- Néhány napja dolgozik itt községünkben, milyenek az első benyomásai?
Az elmúlt egy hétben csak pozitív
tapasztalataim voltak; úgy érzem,
hogy szeretettel fogadtak a hivatal-

ban, a településen és a lakosok közül
azok, akikkel már volt személyes
kapcsolatom. Szakmailag felkészült
apparátusba kerültem, mely nagyban megkönnyíti a munkavégzést.
Kardoskút valóban nagyon szép
község, remélem mihamarabb lesz
alkalmam jobban megismerni. Örülök annak, hogy felkérést kaptam
a helyi lap szerkesztőségébe, így
ezután az önkormányzati híreket
és közlendőket én állíthatom össze.
Olvasóink nevében eredményes, jó
munkát kívánunk településünkön!
NB

A legutolsó testületi ülés összefoglalója
Képviselő-testületünk 2013. június
27-én tartotta soros ülését. Elfogadásra került a 2012. évi település
közrendjéről, közbiztonságáról szóló
beszámoló, valamint a Kardoskúti
Polgárőr Egyesület beszámolója.
A testület a Helyi Esélyegyenlőségi programot is megtárgyalta, s
annak elfogadásáról is határozott.
A testületi ülés napirendjei közül
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kiemelt figyelmet érdemel a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetői pályázatának
elbírálása. A testület tagjainak döntése alapján az óvodavezetői feladatokat Barna Károlyné látja el, 2013
augusztusától. Az új óvodavezető
bemutatására a következő számban
kerül sor. A bejelentések napirendi
ponton belül döntött a testület többek

között a nőgyógyászati rákszűrés
helyben való támogatásáról, melyre
várhatóan az ősz folyamán kerül sor.
A Kardoskút Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítását
is támogatta a képviselő-testület,
valamint pénzbeli támogatás megítéléséről döntött az árvízvédelmi
munkálatokra és a keletkezett károk
helyreállítására tekintettel.
FZ
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Polgármesteri beszámoló az elmúlt fél év munkájáról
Röviden és tömören összefoglalom
a 2013. első félévében végzett
munkát, és az önkormányzatot
érintő főbb eseményeket.

ködést, a céljainkat segítő kiváló
munkakapcsolatot az újonnan felállt
Orosházi Járási Hivatallal és KIK
orosházi tankerület vezetőségével.

Alapvetőnek tartom, hogy tájékoztassam a lakosságot, és betekintést
nyerjenek a hétköznapok történéseibe. Továbbá szeretném felhívni
a figyelmet azokra a valóban lényeges tényezőkre, amelyek döntő
hatással lehetnek településünkre.
Az említett időszak alatt tizenkét
alkalommal tartottunk testületi
ülést. A munkatervben ütemezett
üléseken túl öt, soron kívüli ülést
kellett összehívni a közigazgatást érintő változások és a felderített pályázati lehetőségek miatt.
Így a közoktatás átszervezése, a
közös önkormányzati hivatal létrehozása nem kis feladat elé állították
a testületet és a hivatali apparátust.
Ezúton is köszönöm képviselő társaim, valamint a hivatali és intézményi
dolgozók segítő munkáját, köszönök
minden olyan emberi hozzáállást,
ami bizalmat és erőt ad a falu közösségének érdekében végzett munkámhoz, építő szándékkal segíti azt
azokon a helyeken, és akkor is, ahol
és amikor nem tudok jelen lenni.
Az átszervezésekkel kapcsolatos
feladatainkat a jogszabályi feltételeknek megfelelően sikeresen véghezvittük. Ennek eredményeként
sikerült helyben tartani az igazgatási feladatellátást és ügyintézést,
egyben megőrizni az önkormányzatunk alapvető szuverenitását.
Ezzel továbbra is biztosíthatjuk
intézményeink működését, kézben
tarthatjuk a falu és a külterület
sajátos helyi adottságaihoz és kívánalmaihoz méltó intézkedéseket, fejlesztéseket, messzemenőkig a helyi érdekek képviseletével.
Sikerült kiépíteni az együttmű-

Az általános iskola sorsa sajnos nem
csak rajtunk múlik, az intézmény
január elsejétől állami fenntartásba
került, üzemeltetője az önkormányzatunk. A köznevelési és közoktatási
törvény és annak módosításai meglehetősen rugalmatlan jogszabályi
keretek hatályával veszélyezteti
iskolánk fenntarthatóságát. A megoldást keresve, számos alkalommal
folytattam tárgyalásokat az orosházi
tankerület vezetőjével, a Táncsics
Mihály Közoktatási Intézmény
főigazgatójával és vezetőségével.
Közös célként fogalmazódott meg
a kardoskúti tagintézmény, mint
kis létszámú vidéki iskola lehetőségeinek feltárása, előnyeinek minél
hatékonyabb kihasználása. Minden
tőlünk telhető eszközt megkerestünk az iskola helyben tartásáért, és
továbbra is keményen dolgozunk
rajta. Ha megszűnne az iskola, az
ingatlan árak azonnal lezuhannak.
Ha nem lesz helyben oktatás, még
több fiatal vándorol el, csökken
a kardoskúti kötődés, gyengül a
szülő-gyermek kapcsolat, és még
sorolhatnám a bebizonyosodó, egyre
több hátrányt mutató, tudományos
elemzést igénylő érveket. Erős
csapatra van szükség, nevezetesen
a kisközösségi előnyökben való
együttgondolkozásra, arra elhivatott
pedagógusokra, abban hívő szülőkre, intézményvezetőkre, képviselőkre, Kardoskút valamennyi lakójára.
Figyeljünk oda, és legalább helyi
szinten ne hibázzunk, különben
hiába minden erőfeszítés. A törvény
nagyon keményen megszabja az
indítható osztályok létszámát. Analízisünk szerint a következő öt évben
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is nagyon kevés a beiskolázandó
gyermek. A mindenkori igazgatónak, minden tanárnak az eddiginél
sokkal elszántabb és elhivatottabb
munkájára van szükség, hogy iskolánkat, az egészséges jövő érdekében, a jelenlegi rendszerben megőrizzük. Minimum feltétel, hogy az
iskolánknak legyen stratégiája. Meg
kell tudnunk mutatni, miben jobb,
és miben különbözik a városi iskoláktól. Befogadó intézményként van
esély az iskola helyben maradásához.
Az óvodánk saját fenntartásban
működhet. Sajnos a jogszabályi
változások az óvodát is érintik. A
jelenlegi vezető 2013. augusztus
1-től lemondott vezetői megbízásáról, így pályázatot kellett kiírni
a beosztás betöltésére. A pályázatok előkészítését egy háromtagú
szakmai bizottság végzi, a döntés a
képviselő testület feladata. Az állást
csak a törvényi előírásoknak megfelelő pályázó töltheti be, ettől eltérni
nem lehetséges, törvénysértésnek
minősül. Úgy gondolom, olyan
vezetőt célszerű megválasztani, aki
hajlandó és képes felhasználni a
helyi adottságokat és tapasztalatokat
ahhoz, hogy harmóniát élvezzenek gyerekek és szülők egyaránt.
A 2013. évi költségvetésben tervezett
fejlesztések részben már megvalósultak, illetve folyamatban vannak.
Beszerzésre került az oldallépcső a
kisbuszhoz, a biliárdasztal a művelődési házhoz, a laptop az óvodához,
készül a piactéri asztalok lefedése.
Befejeződött a település központi pihenő park felújítása 16,8
millió forint pályázaton nyert
támogatásból. A park öntözéséhez elkészült az öntözőkút is.
(folytatás az 5. oldalon)
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(folytatás a 4. oldalról)
A közeli jövőre vonatkozó terveink
között szerepel a tanyagondnoki
pályázat benyújtása terepjáró kisbuszra, az esélyegyenlőségi program kidolgozása, a helyi szociális
ellátási rendszer átdolgozása, új
kirendeltség vezető megbízása.
A Kardoskutat Orosházával ös�szekötő kerékpárút lejárt építési
engedélyét a képviselő testület
egyhangú támogatásával megújítjuk, bízva a következő időszakban
nyert pályázati forrás lehetőségében.
Pályázatot adtunk be közbiztonság
növelése céljából rendszám és térfigyelő rendszerre a belügyminisztériumhoz. Pályáztunk a Pusztaközponti Olvasókör fejlesztésére,
a pályázat tartalma az épület alászigetelése és renoválása, valamint
szabadtéri látvány elemek, kemence,
kerekól, táltosfa és galambdúc építése. Ez a turisztikai célú fejlesztés
párhuzamos a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság fejlesztési
elképzeléseivel, a múzeum korszerű
felújításával. Közösségi eszközbeszerzésre is készítettünk pályázatot
a LEADER program lehetőségei
szerint, melyben hűtőszekrények,
székek, szabadtéri asztalok, evőeszközök és edények szerepelnek.
Megalakult a Vásárhelyi Pusztáért
Szövetség. Hódmezővásárhely,
Orosháza, Békéssámson, Pusztaföldvár, Kardoskút, Székkutas és
Nagymágocs településeinek vezetői
ünnepélyes keretek között írták
alá az együttműködési szerződést.
Célja a közös turisztikai koncepció
kidolgozása, pályázatok készítése, a
településeket összekötő kerékpárút
hálózat kiépítése, logó és védjegy
használatának kialakítása, amely a
helyi termékek minőségét és eladhatóságát ösztönözné. Együttműködés
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az oktatási és nevelési programokkal, a puszta értékeinek megőrzése,
átadása az ifjúságnak. A szövetség
titkári feladatait a mindenkori
kardoskúti polgármester látja el, az
elnök személye évente rotálódik.
Számos környező településsel sikerült
jó kapcsolatot kialakítani. Folyamatos a kommunikáció a rendőrhatósággal, a katasztrófa védelemmel, az Orosháza Városi Kórház
vezetőségével. Gondos és segítő
munkát tanúsít az Orosházi Járási
Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége.
Igyekszem pezsdíteni a helyi civil
szervezetek működését, támogató
együttműködésemre számíthatnak.
Örömömre, több alkalommal kaptam meghívást a helyi nyugdíjas
klub találkozóira. Megnyugtató
lenne, ha a falu nyugdíjas közössége mind inkább összetartana,
ezt igyekeznünk kell elősegíteni.
Sokat kell még dolgozni az ifjúság
közösségi szemléletének erősítésén
is, ebben a legtöbbet ők maguk segíthetnek. Nagyon nagy örömmel
fogadom a kezdeményezéseket,
amikor kardoskúti fiatalok keresnek
meg ötleteikkel, fontos, hogy magukénak érezzék Kardoskutat. Feladatomnak tartom a helyi gazdálkodók, a vállalkozók segítését,
érdekeinek szem előtt tartását.

megbízatású polgármesterként
egy tapasztalt hivatali apparátussal
kezdtem dolgozni. A hivatal gerince
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
utóbb kirendeltség vezető távozása
részemről még több feladatot, és
sokkal nagyobb felelősség vállalást
von maga után. Ebből kifolyólag
dr. Mészáros Erzsébet javaslatára a
képviselő testület kezdeményezte,
hogy főállású jogviszonyban folytassam munkámat. A kezdeményezéssel egyetértettem, így június
1-től főállású polgármesterként
dolgozom. A döntésben az vezérelt,
hogy a faluban rendben menjenek
a dolgok, ehhez a továbbiakban is
kérem a lakosság támogatását. Minden olyan elképzelés megvalósítását
szeretném segíteni, amely a településünket gyarapítja. Forduljanak
bizalommal az önkormányzathoz.
Hírlapunk hasábjain rendszeresen
szeretnék beszámolni a végzett
munkáról.
Lengyel György

Igazgatási szünet
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2013.
(IV. 29.) sz. önkormányzati rendeletben döntött a 2013. évre
vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről. A rendelet alapján a
nyári igazgatási szünet 2013. július
22. (hétfő) napjától 2013. július 26.
(péntek) napjáig, valamint 2013.
augusztus 21. (szerda) napjától
2013. augusztus 24. (szombat)
napjáig tart. A téli igazgatási szünet
elrendelésére 2013. december 19.
(csütörtök) napjától 2013. december 31. (kedd) napjáig kerül sor.

A várakozásaimhoz mérten igen
sokrétű és felelősségteljes munkát
kíván a polgármesteri szolgálat. A
feladat maradéktalan ellátásához
egy összetartó, a közös célokért
együtt dolgozó csapatra van szükség. Az önös ambíciók hátráltatják
a falu érdekeit szolgáló, eredményes
munkavégzést. Az összefogást, és
a nyílt megbeszéléseket szeretném Az igazgatási szünet időtartama
hangsúlyozni, mert a búvó viszá- alatt, munkanapokon ügyelet
FZ
lyok a fontos és lényegi dolgoktól működik a Hivatalban.
veszik el az energiát. Társadalmi
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Lezártam egy korszakot
Tisztelt Kardoskúti Lakosok!
1992 nyarán a jegyzői pályázatok
elbírálása során az akkori képviselőtestület bizalmat szavazott nekem, a
friss diplomás kezdőnek. A kezdet
nem volt könnyű, hisz a rendszerváltás után néhány évvel a jegyzői
feladatok is kiforratlanok voltak és
a szakmai segítség is kevés volt. Ám
igazi Bak-jegyű emberként ez nem
riasztott el, igyekeztem a mindenkori legjobb tudásom szerint ellátni
feladataimat. Ramasz Imre polgármester mellett sokat tanultam, húsz
évig kölcsönösen segítettük egymás
munkáját.Kihívást jelentő feladatokat bízott rám és szakmai értékrendem kialakításában is meghatározó
szerepe volt. Elismerte a munkámat
és a tudásomat egyaránt. Megtiszteltetés volt számomra, hogy vele
dolgozhattam. Ugyancsak köszönettel tartozom Gombkötő Lajos volt
alpolgármester úrnak, aki az időközi
választásokig egy meglehetősen nehéz időszakot segített átvészelni és
becsülettel megoldani a ránk háruló
feladatokat. Életem három legnehezebb hónapja volt, melyet csak
az érthet igazán, aki tevőlegesen is
részt vett benne. Köszönettel tartozom a közeli és távoli kollégáimnak,
az intézményvezetőknek, a Helyi

Választási Bizottság tagjainak. Sok
nagyszerű embert ismertem meg,
akikkel jó volt együtt dolgozni. Persze akadt olyan kolléganő is, aki nem
érdemelte meg a belé vetett bizalmat,
az alapvető emberi értékekbe vetett
hitemet rengette meg, így nem is
okoz fájdalmat a gondolat, hogy a
jövőben már nem dolgozunk együtt.
Az utolsó fél évben Lengyel György
polgármester új szemléletet hozott a
falu életébe, mint településvezető. Az
elmúlt hónapok tapasztalatai alapján
elmondhatom, hogy megfelelően
tudtunk együtt dolgozni. Meggyőződésem, hogy a településnek szüksége
van a főállású polgármesterre és
örülök, hogy az ezzel kapcsolatos
érveimet elfogadta és immár nem
társadalmi megbízatásban végzi
a munkáját. A napjainkban zajló
közigazgatási reform, az önkormányzatok átalakuló szerepvállalása
egész embert kíván. Sokat kell még
tanulnia, mint polgármester, de képesnek tartom Őt arra, hogy Ramasz
Imre méltó utódja legyen és több
cikluson keresztül eredményesen
vezesse a települést. Végezetül, de
nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani dr. Lipták Péter
jegyző úrnak, aki a kezdetektől
fogva a partneri viszony kialakí-

tására és fenntartására törekedett.
Papírforma szerint a főnököm volt,
de mindvégig egyenrangú kollégaként, a kölcsönös tisztelet alapján
végeztük a munkánkat. Kívánok
Neki sok sikert a három települést
összefogó közös hivatal vezetésében.
A falu lakosainak pedig a Kardoskúti
Hírmondóban megjelenő utolsó írásomban szeretném elmondani, hogy
szakmai okok vezéreltek abban,
hogy más megyében, egy Kardoskútnál lényegesen nagyobb településen folytassam a köztisztviselői
pályámat. Akik közelről ismernek,
tudják, hogy ambiciózus, a kihívásokat kereső ember vagyok. Az újtól
való kezdeti félelmek legyőzése után
már örömmel vetem bele magam
az új feladatok megoldásába, ami
által újabb szakmai tapasztalatokat
szerezhetek.
Egy kedves jegyző kollégám az
alábbi, számomra is nagyon kedves
Csernus Imre idézettel búcsúzott
tőlem: „Aki tudja, hogy mit kellene
tennie, de valamiért mégsem teszi, az
tudatosan köpi szembe magát. Ennél
jobban pedig nem alázhatja meg
magát senki. Önmaga előtt.”
dr. Mészáros Erzsébet

Tavasztól őszig sakkozhatunk a fák árnyékában
A Kihívás Napja sportrendezvényen átadásra került Héjja Bálint
és id. Kincses István első sakkpartijával az újonnan elkészült
terepsakk. A bábukat Halász István
helyi vállalkozó készítette el az
önkormányzat megbízásából. A
sakkszekrényt az önkormányzat
alkalmazottai készítették, amelyben
tavasztól őszig tároljuk a bábukat.
A játék használata természetesen
díjmentes, ám arra kérünk min-
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denkit, hogy felelősséggel játszanak, vigyázva a bábuk épségére.
A sakkszekrény kulcsa a művelődési házból nyitvatartási időben
elkérhető, szabadnapokon pedig a
gondnokot felkeresve, Geiszt Józsefné (Mikszáth u. 4. szám) tud
kulcsot adni a szekrényhez. Aki
elkéri a kulcsot, az felelősséggel tartozik a játék épségéért és visszapakolásáért. Vigyázzunk értékeinkre!
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Az elmúlt három hónap testületi összefoglalója
Az elmúlt időszakban történt leg- zati Társulás Társulási Megállapofontosabb képviselő-testületi dön- dásának szükséges módosítását.
tésekről az alábbiakban adunk a lakosság részére rövid tájékoztatást. Május 30-i soros ülésén a testület
határozatban elfogadta az Orosházi
Soron kívüli testületi ülést tartottak Városgazdálkodási és Városüzemela képviselők 2013. április 30-án, a tetési Zrt. beszámolóját és ezen belül
település közbiztonságának növelése a 2013. július 1-től a 14%-os szemétcéljából egy pályázat beadásának szállítási díjcsökkentést. A testület
tárgykörében. A WBS Rendszerház elfogadta a Kardoskút Községért
Kft. képviselője tájékoztatta a testü- Közalapítvány 2012. évi tevékenyletet térfigyelő kamera rendszer ki- ségéről szóló beszámolót, a Falunap
építésének lehetőségéről. A testület előkészületeiről szóló tájékoztatót
döntött arról, hogy pályázatot kíván és a 2012. évi belső ellenőrzési-terv
benyújtani „Kardosút Község köz- végrehajtásáról szóló beszámolót. A
biztonságának javítása” elnevezéssel képviselő- testület a Cinkusiak Baráés a 100%-os támogatású pályázat ti Körének kérelmére a 2013. június
esetében közel 9,9 millió forint 23-i koszorúzási ünnepséghez 40
vissza nem térítendő támogatást igé- ezer forintos támogatást szavazott
nyel a rendszer kiépítésére. Ugyan- meg. Döntöttek arról, hogy a Leader
ezen ülésnapon a testület tagjai a program keretében az önkormány110/2013. (IV.30.) sz. határozatukkal zat közel 15 milliós pályázatot nyújt
a Kihívás Napja sportrendezvényt 87 be 4 millió 50 ezer Ft-os önerő bizezer forinttal támogatták, amelyből tosításával Pusztaközponti Helytör37 ezer forintért az egészségügyi téneti Látogatóközpont kialakítása
szűrővizsgálatokhoz szükséges céljából. Ennek keretében az Olvatesztcsíkok illetve 50 ezer forint ér- sókör épületének alászigetelése és
tékben a sportnap zárásaként tartott az udvaron galambdúc, táltosfa, láttombolasorsolás nyereménytárgya- ványkemence és kerekól megépítése
inak beszerzését tették lehetővé. készülhet el, nyertes pályázat esetén.
A testületi ülésen a képviselők felhaMájus 16-i soron kívüli ülésén a tes- talmazást adtak a polgármesternek
tület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a Petőfi utcai volt polgáraz Alföldvíz Regionális Víziközmű védelmi bázis megvásárlásához 13
Szolgáltató Zrt.-vel szerződés alá- millió forint + áfa árajánlatot tegyen
írására, a törvényben meghatározott Orosháza Város Önkormányzatáközműves ivóvízellátással kapcsola- nak, a 2013. évi általános tartalék
tos kötelező feladat-ellátási kötele- terhére. Ugyanezen ülésen a teszettség okán. A Képviselő-testület tület megszavazta Lengyel György
a nyári szociális étkeztetést a költ- polgármester társadalmi megbíségvetési tartalék terhére vállalta, zatásának megváltoztatását főála rendszeres gyermekvédelmi tá- lású foglalkoztatási jogviszonyra,
mogatásban részesülők köréből 45 2013. június 1. napjától. Polgárnapra 16 fő részére, saját önerő biz- mesteri illetményét havi bruttó
tosításával 316.800.- forint értékben. 308.200.- forintban, költségtérítését
Ugyanezen ülésen egyhangúan havi bruttó 92.760.- forintban állaelfogadták az Orosháza és Térsége pították meg. Végezetül a képviselőIvóvízminőség-javító Önkormány- testület megbízta Szemenyei Sándor
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képviselőt a piactéri asztalok fedési
munkálatainak koordinálásával.
Június 11-én, soron kívüli ülésén
a testület megtárgyalta és döntött
arról, hogy pályázatot nyújt be eszközbeszerzésre. Nyertes pályázat
esetén sörpad garnitúrák, étkészletek, evőeszközök, hűtők, székek és
kávéfőző beszerzésére nyílik lehetőség a művelődési ház közösségi rendezvényeihez. A pályázaton elnyerni
kívánt összeg 2.081.179.- forint,
amelyhez a 472 ezer forint saját erőt
(áfa tartalom) az idei költségvetési
tartalék terhére biztosítja a testület.

Dolgoznak rajta
Pöttyös kendő, farmer - aki ráismer, az tudja, hogy Nagy Zoltán
lelkész úr van Kardoskúton, aki
nem veti meg a fizikai munkát.
Nevéhez számos építkezés kötődik
Hódmezővásárhelyen és környékén. Éppen sepregetett, amikor a
most épülő ifjúsági szállóval kapcsolatban informálódtunk nála.
- Az úgynevezett brigádház belső
munkálatain dolgoztak eddig a
munkások, ami kívülről nem igazán
látszik. A belső falak átépítésével a
kiszolgáló helyiségek, az új mosdók
már körvonalazódnak. A telken az
ifjúsági szálló alapozása megtörtént,
július második hetében a falakat
kezdhetik felhúzni. Az idén a rossz
idő beállta előtt szeretnénk, ha tető
alatt lenne az új épület. Elkésve nem
vagyunk, mert a projektet 2015-ben
kell befejezni. A közeljövőben a látványosabb munkálatokat figyelhetik
meg a Kardoskútiak, ha a Petőfi utcán járnak - válaszolta kérdésünkre
Nagy Zoltán református lelkész.
Az oldalt öszeállította: NB

2013.07.08. 18:15:09

8

KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2013. július

Több mint harminc év óvodánk falai között
Molnár Sándorné, Jolika az utolsó
tanévét zárta az óvodában, mert
nyugdíjba vonul. Az oviban eltöltött éveket és élményeit idézi fel
beszélgetésünkben.

A gyerekek nagy mondásaira, a „gyerekszájra”, amit valamikor írtunk is.
Kisebb sztorik máig megmaradtak
bennem. A hetvenes években szombaton is jártunk dolgozni, ilyenkor
általában az oviban egytál étel volt
ebédre és egy-egy szelet sütemény a
gyerekeknek. Az egyik kislány nagyon édesszájú volt, s egy nagy tálca
mignon volt előkészítve az asztalon
az ebédhez. Egyszer csak látjuk,
hogy a kislány két keze és a szája
tele van mignonnal, mert mindet
begyűjtötte. A másik kis történet
nemrégen történt. Reggelente, amíg
gyülekeznek a gyerekek, kevesebben
vagyunk. Ilyenkor locsolgatjuk a
virágokat, a kancsókat megtöltjük
vízzel, leszedjük a rózsákat. Közben
persze beszélgetünk. Az egyik kis
ovisom egy ilyen alkalommal komolyan megszólalt: „Nem akarsz Tőlem
megkérdezni valamit?” Megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne hallani.
Azt válaszolta, hogy „ropit kérek-e vagy cukrot?” Nagyon eredeti
volt és aranyos. Az előzménye ennek az volt, hogy előtte nap Zsóka
megkínálta, így másnap is számított
rá a kisgyerek. A sok kis történet
mellett az évzárókat sem felejtem el,
mivel nagyon szerettem műsorokat
készíteni. A gyerekek lelkesedése,
ötletelése és amikor csak mondják
és mondják a magukét, mind olyan
élmény, ami megmarad örökre.
Sokat adtak nekem a gyerekek, és
segítettek átvészelni olyan nehéz
időszakokat is az életemben, amiért
csak köszönettel tartozom nekik.

- Milyen érzésekkel búcsúzik el az
óvodától?
Nehéz a búcsúzás, az érzéseim
vegyesek. Részben szívesen dolgoznék tovább, hiszen a munkámat
szeretem, az életem nagy részét töltötte ki. Így hatvan évesen azonban
egyre inkább szembesülök fizikai
korlátaimmal, amelyek úgy érzem,
gátolnak abban, hogy elvárásaimnak
megfelelően tudjak a kicsi gyerekekkel foglalkozni. Ennek figyelembe vételével és élve a nyugdíjba
Fotó:VP
vonulás lehetőségével döntöttem
amellett, hogy nyugdíjba megyek. Másabbak a mostani gyerekek, de
a gyerek ugyanúgy gyerek most is
- Honnan és mikor indult el az óvónői mint régen, csak a minket körülpályán?
vevő világ változott meg, amely
1971 nyarán, mint képesítetlen nagy technikai fejlődést hozott
óvónő ismerkedtem az óvoda vi- magával. Hogy könnyebb-e vagy
lágával Békéssámsonon, majd a nehezebb velük, ez viszonyítás kérSzarvasi Óvónőképző Intézet el- dése. Szerintem attól függ, hogy mi
végzése után 1973. augusztus 1-től tudunk-e lépést tartani a kor váltoOrosházán, az akkori Rákóczi úti zásaival. A kicsi gyerek úgy tanul,
óvodában helyezkedtem el. Innen hogy amit lát, azt reprodukálja a
1982. október elsejével áthelyezés- játékában. A hetvenes években a
sel kerültem Kardoskútra. 1992 és játékot másképpen játszották, mint
2009 között, mint vezető óvónő manapság. Érdekességképpen egy
végeztem a munkámat. Elmondha- példa: régebben a gyerekek játékátom, hogy több mint harminc évet nál az egész tevékenységi folyamat
töltöttem el a kardoskúti óvodában. lejátszása kapott hangsúlyt, míg ma
már szinte a végeredményt jelení- Hány generáció nőtt fel a szeme előtt? tik meg. Régen szereltek, most a
A negyven év alatt sok, nem szá- számítógép segítségével javítanak,
moltam. Talán egyszer megteszem telefonon kommunikálnak. A kisa sok fotó segítségével. Hosszú idő gyerekeknek ez természetes, hiszen - Van-e olyan gyermek, akire külön
telt el, sok gyermek nőtt fel a sze- ebbe születtek bele. Nekünk kihívás, is büszke, hogy a kezei alatt nőtt fel?
mem előtt. Most már az első óvo- akik nem ebbe nőttünk fel, éppen
dásaim gyermekei járnak az oviba. ezért folyamatosan tanulnunk kell. Többre is, de név szerint nem szeretnék kiemelni senkit.
- Mennyit változtak az óvodás korú - Milyen emlékezetes pillanatokra, esegyerekek az évtizedek alatt?
ményekre emlékszik vissza szívesen?
(folytatás a 9. oldalon)
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(folytatás a 8. oldalról)

Az adminisztrációs terhek nőttek.
A tudomány, a technika fejlődéMár kiskorban is mutatkoznak se sokkal több ismeret átadását
olyan alaptulajdonságok, amik kívánja meg. Szerteágazó felkémegmutatják, hogy egy gyerek mi szülést igényel a pedagógusoktól.
felé orientálódik. Most is van olyan
kisgyerek, akit környezetvédőnek - Milyen jó tanácsokkal szolgál az új
vagy állatorvosnak tudnék elkép- óvodavezetőnek?
zelni, mert olyan szeretettel fordul a Annak idején magánemberként és
környezet és az állatok felé. Látszik, kollegiális szempontból is hosszú
hogy egy gyerek humán- vagy reál időn keresztül nagyon sok segítséget
beállítottságú vagy éppen a képző- kaptam Károlyi Lászlóné Marikától
művészet felé mutat érdeklődést. és Gőghné Rozikától, amiért hálás
Sajnos azt is látni, hogy a tehetség és vagyok nekik. Saját tapasztalatomaz adottságok ellenére a külső körül- ból mondom és ezért is tanácsolmények egyeseket gátolnak a kitelje- hatom - mivel én is ismeretlenül
sedésben. Ez szomorúsággal tölt el. kerültem ebbe a községbe -, hogy
az első az, hogy ismerje meg a fa- Az évek során az óvónőkre háruló lut és közösségét, a kollégákat és a
feladatok is változtak, a pedagógiai szülőket. A baráti és jó ismeretségi
szemlélet formálódott-e az elmúlt kapcsolatok kiépítése fontos, mert
évtizedek alatt?
csak közösen lehet szép eredmé-

nyeket és dolgokat létrehozni. Kívánom, hogy óvónői tevékenységét
ne munkaként, hanem hivatásként
élje meg. Sok öröm és siker kísérje az elkövetkezendő években.
Végezetül itt szeretném megköszönni a kollegák, az önkormányzat és az intézmények mellett mindenkinek azt a segítő
szándékú támogatást, amellyel az
évek alatt munkámat segítették.
Olvasóink nevében megköszönjük
Jolika óvó néninek a kardoskúti
gyerekek nevelésében eltöltött és hivatásként megélt hosszú évtizedeket és
egészségben eltöltött nyugdíjas éveket
kívánunk!
Neller Borbála

Évértékelés tanévzárás után
Manapság az iskola az év vége felé
színes, változatos, élményeket nyújtó tevékenységeket szervez. Lehet
ennek a végét várni? Nem bizony.
Ennek a végét inkább a felnőttek
várják, akik a tanév utolsó napjaiban
minden erejüket, türelmüket összeszedve szervezték a programokat.

Ki várta jobban a tanév végét?
Diák vagy tanár? Egyre inkább
nem egyértelmű a válasz. Valamikor a közelgő vakáció, a várva
várt szabadság nagyszerű nyári programokkal kecsegtette a
gyerekeket, ezért türelmetlenül
számolták a lassan múló napokat.

hirmondo_2013_julius.indd 9

Rendkívüli, fárasztó tanévet hagytunk magunk mögött. Az év közbeni fenntartó váltásból diák és
szülő nem sokat érzékelt. Ez így
volt jó. Szeptemberben a Táncsics
Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézményeként kezdtük az évet,
de a vakációra mindannyian a
Táncsics Mihály Tehetséggondozó
Általános és Középiskola Kardoskúti Tagintézményéből mentünk.
Ebben a mondatban a Kardoskúti
Tagintézmény az állandó, a változatlan, na meg Táncsics Mihály, de

ő már nem él, mi meg igen. És élni,
működni is akarunk a jövőben is.
Ennek érdekében évről évre vonzóbbá tesszük iskolánkat. Az idei évben
tizenegy tanuló járt Orosházáról az
iskolába. Ez a létszám a legnépesebb
osztály létszámával megegyezik.
A kis létszámú osztályokban folyó
munka – ha nem is tesz mindenkit
kitűnő tanulóvá, pedig ezt elvárnák
egyesek tőlünk – gyerekszempontú,
hatékony és eredményes. Az alsó
tagozatosok közül kilencen boldogították szüleiket kitűnő bizonyítvánnyal. Hozzájuk sajnos csak egy
felsős kislány csatlakozott, pedig
néhány ragyogó képességű tanuló,
ha szorgalmasabb lenne, könnyen
lehetne kitűnő bizonyítvány gazdája. Jó hír az is, hogy továbbra
sem jár az iskolánkba rossz gyerek,
csak olykor-olykor rosszalkodó.
(folytatás a 10. oldalon)
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Megkérdeztük: - Hogyan tovább az általános után?

Császár István
Jól éreztem magam az általánosban, itt könnyebb volt
a tanulás, mint Orosházán,
ahol kezdtem. A Mezgébe
vettek fel hegesztőnek,
ahol együtt leszek a régi
osztálytársaimmal. Átállok majd a német nyelvre,
mert külföldön szeretnék
utána elhelyezkedni. Nyáron itthon fogok segítkezni
a mezőgazdaságban.

Gyetyinás Pál
Első helyen az orosházi
Mezgét jelöltem meg a
továbbtanuláskor, ahová
felvettek mezőgazdasági
gépész szakra. Várom
már az iskolát, szeretném
elvégezni, hogy legyen
szakmám. Most nyáron
a helyi zrt-ben dolgozom
diákként, így lesz annyi
keresetem, hogy tudok
ruhákat venni magamnak.

Lencse Márta
A nyáron hittanos táborban veszek részt és
javarészt otthon leszek.
Ősztől Hódmezővásárhelyen fogok tanulni, a
varrónői szakmát választottam. Már voltam beiratkozni. A kardoskúti
általános iskolai éveket
befejezve most új közösségbe fogok kerülni, biztosan furcsa lesz először.

Gyetyinás Péter
Hegesztő szakra jelentkeztem a Mezgébe, ahol a
testvérem mellett az unokatestvérem is osztálytársam lesz és Császár Pisti
is. Fontosnak tartom, hogy
elvégezzem az iskolát. Hiányozni fog a kardoskúti
iskola, mert jól éreztem
itt magam. Nyári munkát
kerestem magamnak, hogy
legyen egy kis zsebpénzem.

Évértékelés tanévzárás után
(folytatás a 9. oldalról)
A hátunk mögött hagyott
tanévet ÖKO iskolaként
kezdtük, ami azt jelentette,
hogy a környezetünk és a
természet iránti felelősségvállalást tudatosabbá tettük. A fenntartható
jövő és az élő környezetünk iránti rajongásunk
hatotta át és irányította
programjaink szervezését.
Nagyszerű összefogás
eredménye volt, hogy az
év során számtalan helyre jutottak el diákjaink.
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Algyőre több alkalommal, de voltunk Csongrádon, Biharugrán és
az alsósok eljutottak a
nyíregyházi Vadasparkba,
a felsősök pedig a poroszlói Ökocentrumba is.
Ebben az évben folytatódtak közösségépítő programjaink: az októberi honvédelmi vetélkedő, ahol
vidám sztori volt, hogy az
iskola padlásán elrejtett
egy katonai kulacs helyett
az egyik csapat kettőt talált. Új programokkal, de
a megszokott jó hangulat-

ban telt a második SZÜ.
NE.T nevű programunk,
ahol mindenkinek ízlett az
ebédre készült tál brassói.
Iskolánk minden jelentős
községi rendezvényen,
ünnepségen részt vett.
A gyerekeket szereplésre
felkészítő tanárnőknek Menyhárt Krisztinának és
Tóth Margónak - köszönet
az önzetlen munkájukért.

felnőttnek, a gyerekek
szüleinek, a szanazugi
és a dévaványai jutalom
táborozóknak külön is.
Verasztó József

A nyári szünetre gondtalan és vidám, hasznosan eltöltött napokat kívánok minden, az iskolába járó gyereknek és
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Legények voltak a gáton
Kardoskút honlapján is olvasható
volt egy felhívás, miszerint 2013.
június 27-re, Pest megyébe önkénteseket toboroznak.
A felhívásra Kardoskútról három
fiatal jelentkezett a helyi polgármesteri hivatalban, akiket autóbusszal
szállítottak el Orosházáról a többi
önkéntessel együtt. Őzse Richárd,
Németh Nándor és Kiss Imre nem
csak a Kihívás Napján bizonyították be, hogy nem riadnak vissza
a kemény feladatoktól. Most az
árvíz utáni teendők adták az erőpróbát. A fiatalok közül Kiss Imrét
kérdeztem az ott tapasztaltakról.

Mintegy harmincan mentünk a
busszal. Vác mellett egy kis faluban
dolgoztunk. Biztosan nagy bajban
lehettek az ottani emberek, mert
rengeteg vizes homokzsák volt
mindenfelé. Ezeket kellett felszedni,
a homokot pedig összeönteni egy
nagy gödörbe. A zsák ugyan félig
volt megtöltve, de így is jó súlya
volt, mert kb. 25-30 kg homok lehetett benne. Ebből fejenként kb.
harmincat vittünk el kiönteni a
hat órás folyamatos munka alatt.
A buszon szendvicset kaptunk, ott
ásványvizet és zsíros kenyeret a
nap folyamán. Estére értünk haza.

- Miért érezted úgy, hogy csatlakozol
- Honnan értesültél a felhívásról? az önkéntesekhez?
A faluban a fiataloktól hallottam és Lehet, hogy az életben még mi is
hárman másnap feliratkoztunk a kerülhetünk bajba és akkor segítpolgármesteri hivatalban.
ségre szorulhatunk. Jó, ha segítünk
egymásnak.
- Hogyan telt el a napotok?
Hajnalban indultunk, Orosházáról Aznap, amikor a három fiatalautóbusz vitt fel minket és a kör- ember a homokzsákokat pakolta
nyékbeli települések önkénteseit. Vác környékén, a képviselő-tes-

tület soros ülését tartotta. Az önkormányzatokhoz érkezett kormányzati kérés kapcsán a testület
90.600 Ft-os összeget ajánlott fel
a település részéről a védekezés
költségeihez való hozzájárulásként.
A község lakói közül, mint hivatásos
katona, Fazekas Gábor is részt vett a
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki
Ezred Laktanyájából az árvízi védekezésben. Egy hétig megfeszített
fizikai munkát végeztek, hogy a
Duna egyes szakaszain a védőgátak
időben felépüljenek. Tudomásunk
van róla, hogy Lunczner Gyula
helyi lakos is csatlakozott a médiában közzé tett felhívásra és az
önkéntesek között ő is részt vett az
árvízi védekezésben. Bízunk benne,
hogy a segítségnyújtás alatt a nehéz
fizikai munka nemcsak testiekben
vált javukra. A gátakon is megállták
a helyüket, példamutatásuk szolgáljon mások előtt is követendővé!
NB

Nyeremény egy ajándékkosár - sorsolás a Falunapon
mal ellátott kis papírlapon kérjük bedobni a művelődési ház főbejárata melletti fali postaládába.
Egy ingatlanról egy megfejtést tudunk elfogadni!
Meghatározások: 1. kültéri játékunk, 2. júliusban egy
hétig tart a gyerekeknek, 3. ide utaznak a színjátszósok, 4. ének-zene tanárnőnk beceneve, 5. falunapi esti
fellépőnk, 6. ezzel zárul a falunapi program, 7. Póka
Angéla ilyen műfajú dalokat énekelt, 8. kedvelt játék
a falunapon, 9. Leblanc Győző egyik kedvelt zenei
műfaja, 10. vakáció másnéven, 11. falunapi „gyermek nevettető”, 12. helyezésünk a Kihívás Napján
Beküldési határidő: 2013. július 18, csütörtök, 18
óra. Sorsolás: a Falunapon, a díjkiosztó ünnepség
keretén belül. Nyeremény: a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet felajánlásából egy értékes ajándékkosár. A megfejtést névvel, címmel, telefonszám-
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Rákszűrés nőknek
Az utóbbi néhány évben hazánkban is - világszerte már korábban
- a szűrővizsgálatoknak
köszönhetően lényegesen csökkent a méhnyak
rák halálozási aránya.
Ezzel egy időben a mellrák korai felismerésének
lehetősége - szintén a
szűrővizsgálatoknak köszönhetően - megnőtt.
A szűrés eredményeként
a rákos folyamat egyre
gyakrabban már a korai
stádiumban felismerésre
kerül, ezek esetében közel
90-100%-os az öt éves túlélési arány. A Szülészeti és
Nőgyógyászati Kollégium
azt javasolja, hogy minden
nő a rendszeres nemi élet
kezdetétől vagy legkésőbb
18 éves korától kezdve
vegyen részt nőgyógyászati szűrő vizsgálaton. Az
utóbbi években a szervezett méhnyak rákszűrést
25-65 év közötti nőknek
3 évente javasolják, a népegészségügyi program keretében. A Nőgyógyászati
Szakmai Kollégium javasolja, hogy minden nő
saját kezdeményezésére
évente jelenjen meg nőgyógyászati vizsgálaton,
szűrésen. Ennek tesz eleget
a kiszállásos, helyben megszervezett szűrés. Sajnos a
szakrendelőben erre csak
kétévente van lehetőség,
amely hozzájárulhat a betegség későbbi stádiumban való kiszűrésére, ezzel
rontva a túlélési esélyeket.
Mindamellett, hogy maga
a szűrés fájdalommentes
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és ingyenes, a várakozás is lényegesen kevesebb, mint egyéb alkalmakkor. A megjelent nők
kolkoszkópos, citológiai és
a mell tapintásos vizsgálatán vesznek részt. Ezen túlmenően, korhoz kötötten
csontritkulás szűrésre, ha
szükséges UH vizsgálatra,
mammográfiás vizsgálatra
kapnak beutalót. Tehát
gyakorlatilag teljes körű
nőgyógyászati vizsgálatra
kerül sor. Egy alkalommal
25 nő vizsgálata végezhető
el a szakmai szempontok
figyelembe vételével. Szerencsére községünkben
ennél jóval nagyobb az
igény a szűrővizsgálatra.
Kardoskúton reményeink
szerint szeptember hónapban ismét lesz nőgyógyászati rákszűrés. Ennek
megszervezéséhez és lebonyolításához a helyi önkormányzat anyagi segítséget fog nyújtani, amelyet
tisztelettel megköszönünk.
Miután a létszám adott,
kérem, aki a szűrésen szeretne részt venni és még
nem jelentkezett az orvosi rendelőben, az mihamarabb jelentkezzen.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
védőnő
telefon:06-30-467-6104

Falunapi beharangozó
Közeledik az idei Falunap, újságunk színes oldalán a részletes program
megismerhető.
A szervezésnél most is
szempont volt, hogy minden korosztály találhasson
magának megfelelő programot, kikapcsolódási lehetőséget a nap folyamán.
Köszönöm mindazoknak
az ötletelését, akik a művelődési házban elhelyezett ötletládába bedobták
a falunapi ajánlásaikat.
Ezeket és anyagi lehetőségeinket figyelembe véve
alakítottuk ki a programokat. A park újrafüvesítése után reméljük, hogy
az időjárás kedvező lesz
ahhoz, hogy az ide tervezett eseményeket zavartalanul meg tudjuk tartani.
A hagyományos pörköltfőző versenyünkre több
csapat különféle pörköltekkel nevezett. Az esti

órákban a park megszokott büféjében az innivalók mellett most többféle
melegétel is kapható lesz,
a művelődési házban pedig hot-dog, hamburger
a helyi lángossütő vállalkozó kínálatában. A
közkedvelt vizifocinak új
helyszínt kellett találni,
az idén a gyógyszertár
előtti parkban lesz a játék
felállítva ebéd utántól. Az
Egészségház előtt veterán
motorokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a
kardoskúti Nagy Zsolt és
motoros barátai jóvoltából.
Bízunk benne, hogy a
község lakossága aktívan be fog kapcsolódni
a nap eseményeibe, hiszen a sok közreműködő
és a szervezők mindent
megtesznek a Falunap
sikeres lebonyolításáért.
NB
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Nyári receptek
Egy hűsítő ital recept:
2 liter csapvíz, 1 nagyobb
citrom, 8-10 mentalevél,
édesítés ízlés szerint.
A citromot jól megmossuk, vékony karikára vágjuk a felét, a másik felét
kifacsarjuk és húsával
együtt a vízhez adjuk. A
mentalevelet szintén jól
megmossuk és a citromos
vízhez adjuk. Aki szereti
az intenzívebb menta ízt,
összevágva adja a mentát
a citromos vízhez. Ízlés
szerint édesítjük, 1-2 órát
a hűtőajtóban pihentetjük,
amíg az ízek összeérnek.
Rendkívül jó szomjoltó,
hűsítő.
Meleg nyári napokra
könnyed egytál étel vacsorára - Gyümölcsös
sajtsaláta:
Hozzávalók: 15 dkg sajt,
lehetőleg zsírszegény
sajtot válasszunk, 2 db
savanykás alma, körte,
őszibarack, szőlő, 1 pohár natúr joghurt 0% -os
zsírtartalmú, 2 citrom leve
Elkészítése: A kockára
vágott gyümölcsöt, sajtot
összekeverjük a hozzávalókkal és jól lehűtjük.
Tálaláskor megszórhatjuk
darált dióval. Ezt el is
hagyhatjuk, úgy is nagyon
finom.

lés szerint zöldségkeverék:
borsó, répa, karfiol, brokkoli egyenlő arányban,
1 kisebb fej hagyma (lila
hagyma), 10 dkg gomba
(lehet konzerv gomba is
kb. 2-3 ek. de elhagyható),
2,5 dl víz -1 bögre víz, 1 ek
napraforgó olaj, só, bors
(színes bors), 1 tk mustár,
1 csapott ek liszt (teljes
kiőrlésű még jobb), 2-3 ek
10-12 %-os tejföl.
Elkészítés: A csirkemellet
és a hagymát felkockázzuk, a gombát megtisztítjuk és feldaraboljuk. 2 ek
olajon üvegesre pároljuk
a hagymát, majd hozzáadjuk a csirkemellet és fehéredésig pirítjuk együtt.
Hozzáadjuk a gombát is,
pár percig együtt pároljuk.
Felöntjük a vízzel, hozzáadjuk a zöldségkeveréket
és sózzuk, borsozzuk és
addig főzzük, amíg a zöldségek meg nem puhulnak.
A tejfölhöz hozzáadjuk
a mustárt és a lisztet és
simára keverjük. Mikor
a zöldségek megpuhultak
(ha szükséges, némi vizet
adunk hozzá) folyamatos
kevergetés mellett hozzáadjuk a tejfölt és besűrítjük vele. Pár percig együtt
főzzük, hogy besűrűsödjön. A köret lehet rizs vagy
krumpli, durum tészta,
de ezek nélkül is nagyon
laktató.
Jó étvágyat!

Csirkeragu
Hozzávalók 2 főre:15 dkg Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
csirkemell,10 dkg vagy íz-
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Tanév végi rövid hírek
Májusi hulladékgyűjtési akciónk 218.500 Ft bevételt
eredményezett. Ez az összeg is kellett ahhoz, hogy
az egész iskola tanulmányi kiránduláson tudjon
részt venni Nyíregyházán illetve a Tisza-tónál. - A
biharugrai kétnapos kalandtúrán iskolánk három fős
csapata negyedik helyezést ért el. Jutalmuk öt napos
dévaványai táborozás a nyáron. A csapat tagjai:
Arany Dorina, B. Szabó Gyula, Nádasdi Alexandra.
- Május 17-én Rákóczitelepen jártak a játékmesterek.
Táblajátékos csoportunk a rákóczitelepi diákokkal
ismertették meg kedvenc játékaikat. Több mint
hatvan telepi tanuló ügyeskedhetett, logikázhatott
velünk. - Negyvenhét gyerek szülei gondolták fontosnak, hogy az államilag garantált biztosításon felüli
biztosítást vásároljanak gyermekük részére. A magas
kötési arány a Signal Biztosító kampányában tárgyjutalmakat hozhat. Elismerésünk a szervezőknek.
Verasztó József

Lefedik a piaci asztalokat

A piactéri asztalok lefedését Szemenyei Sándor
képviselő kezdeményezte,
mivel kérés érkezett az árusítás körülményeinek javítására. Az anyagok beszerzése után a munkálatok

már javában zajlanak. A
kivitelezést Dunai Attila
vállalta, aki a közmunka
program keretében végzi
el a rábízott feladatot.
NB

XV. Noszvaji Pince-napok

A XV. Noszvaji Pincenapok és Kemencében
Készített Ételek Napja
rendezvény lesz a fő úticél,
majd terveink szerint Eger
érintésével indulunk haza.
A kirándulást a képviselő-testület anyagi támogatásával szervezzük.

A község nyugdíjasainak
- fennmaradó férőhely
esetén a lakosságnak - kirándulást szervez a művelődési ház 2013. szeptember 7-én, szombaton
Noszvaj településre.

Előzetes megbeszélés és
helyfoglalás: 2013. július
23-án, kedden 17.30 órától,
a műv. ház klubtermében,
500 Ft helyfoglaló befizetésével, amely összeg a nap
költségeibe beszámítódik.
NB
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Beszélgetés Tóth Margó tanárnővel
- Kitől örökölte vidám, derűs és
sugárzó energiákkal teli személyiségét?
De jó ezt hallani, köszönöm! A családunkba három vigyorgós lány született, Apukámat pedig meg kell nézni,
hogyan viseli a nőuralmat. Lehet,
hogy genetikai hiba nálunk a felfelé
görbülő száj. Én akkor „vigyorgok”,
ha örülök annak, akit látok. A továbbiakat igyekszem nem elrontani.

Az általános iskola falai csengenek
hangjától, ha a gyerekekkel énekel.
Iskolánk ének-zene szakos tanára
mutatkozik be sorozatunkban.
- Mióta tanít és hogyan került a
kardoskúti iskolába?
2001-ben Békéscsabán szereztem
tanítói diplomát vizuális nevelés
és ének-zene műveltségterülettel.
Pályakezdőként boldogan tértem
haza szeretett iskolámba, a Vörösmartyba. Én szinte ott, az akkori III.
számú Általános Iskolában nőttem
föl anyukám lábai előtt a büfépultban, hála az óvodás kori sok mandulagyulladásnak és az általános iskolai
szép nyolc évnek köszönhetően.
2007 végétől mostanáig igazolt
hiányzásomat töltöttem gyönyörű
gyermekeim mellett, s időközben
Szegeden megszereztem az énekzene tanári diplomát. Az idei évben
a katedrára visszatérve a Vörösmartyban, Rákóczitelepen és itt, a
nyugalom szigetén kaptam osztályokat. Örömmel jöttem Kardoskútra,
hiszen édes párom is itt született,
tanult, s a családi szálak miatt sem
érezhettem idegennek ezt a szép falut.
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- Mikor határozta el, hogy tanár lesz?
Az utolsó pillanatban, végzős főiskolás koromban. Az általános iskola
után nem gimnáziumba mentem továbbtanulni, mint az osztálytársaim,
hanem szuper jegyekkel követtem
a nővéremet szakközépiskolába.
Vendéglátó ipari technikus lettem,
szakács, cukrász és felszolgáló szakmákat tanultam. Nyaranta szakmai
gyakorlaton dolgoztunk éttermekben, szállodában. Elsősorban az
elit fogott meg, dísztál készítéssel
sorra jártam a versenyeket. Ezért
a szolnoki főiskolára készültem, de
visszataszított a városkép, és nem
szívesen hagytam volna el az orosházi fúvószenekart sem. Kerestem
egy közelebbi, szimpatikus főiskolát,
a tanítóképzőt. A tesit kivéve imádtam! Még mindig fáj, hogy megszüntették. Csodás tűzzománc- és
agyagozó műhelyünk, fotólaborunk
volt, énekkarunk, ír zenét játszó zenekarunk és fantasztikus tanáraink.
A tanításhoz az itthon töltött kéthónapos gyakorlaton jött meg igazán a
kedvem, akkor „kapott el a gépszíj”.
- Mivel képes motiválni a gyerekeket az éneklésre, a szereplésre?
Énekelni, együtt énekelni csodálatosan jó dolog! Zenei tagozaton
nevelkedtem, el sem képzelhetem
az iskolát énekszó és kórus nélkül.
Kardoskúton erre fogékonyak a
gyerekek! A karácsonyi dalok szép

éneklése keltette bennük a vágyat,
hogy énekeljünk közösen. Nagyon
jó műsorral álltunk ki, rettenetesen
büszke voltam rájuk. Egyértelmű
volt, hogy folytatni szeretnénk.
Nagyon sok jó adottságú gyereket
találtam. Néhányukkal az volt a legnehezebb, hogy elhitessem, tudnak
énekelni. A kóruspróbáért cserébe
hagytam, hogy ők is tanítsanak
engem - focizni. Született antitalentum vagyok, de nagyon élveztem,
mert sokat biztattak és kiemelném,
hogy soha senki nem nevetett ki,
pedig alaposan rászolgáltam volna.
- Milyen további elképzelései vannak
a Kardoskúti iskolában?
Nagyon szeretném fenntartani a
gyerekek lelkesedését, és folytatni az
énekkari munkát. Van az iskolában
kivételesen szép, tiszta hangú, jó
hallású tanuló és még kéttucatnyi
szunnyadó, jó képességű gyermek.
Az én szeretett karnagyom viccből
mondta nekünk, a valamelyest
képzetteknek, hogy az a jó a közös
éneklésben, hogy a sok átlagos
hangú együtt kifejezetten szépen
tud szólni. Tökéletesen igaza van.
A kórusmunka ráadásul együttműködésre, pontosságra, koncentrált
figyelemre nevel, gazdagítja az érzelmi világot és olyan „szereplési” rutint szereznek vele a gyerekek, amit a
vizsgáktól, feleletektől kezdve az állásinterjúig tudnak kamatoztatni. És
még nem is sorakoztattam fel a zenei
képességfejlesztés pozitív transzferhatásait a gondolkodás dimenzióira.
Bár a tantárgyfelosztás csak a nyár
végére készül el, én bízom benne, hogy jövőre is jöhetek Kardoskútra éneket tanítani. Köszönöm a gyerekeknek, a kollégáknak is, hogy szeretettel fogadtak!
Verasztó József
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Kihívás Napja - egy nap, amely a mozgásról szólt
Május 22-én településünk is csatlakozott az
országos sportnaphoz.
A rendezvény sikerességében közreműködőknek, és
a résztvevőknek szeretném
megköszönni az aktivitást,
amelynek köszönhetően
a 2. kategóriában a 18
benevezett kistelepülés
közül a nyolcadik helyen
végeztünk. Az esemény
kapcsán minden korosztály kivette a részét a programokból. Tudom, hogy a
szerdai nap nem éppen a
legalkalmasabb az egész
napos rendezvényhez, de
igazodnunk kellett az országos időponthoz. Javas-

latként megfogalmazódott
a budapesti szervezők felé,
hogy jó lenne, ha inkább
a pénteki napra tennék a
rendezvényt. Nem tudjuk,
hogy a jövőben megfontol-

ják-e a már hagyományos
szerdai nap módosítását.
Ettől függetlenül bízom
abban, hogy 2014-ben is
benevezhetjük községünket a játékba, ezért előre is

lehet már ötletelni, hogy
minél színesebb, vidámabb és érdekesebb játékokban vehessünk részt!

Rendhagyó Hősök Napi megemlékezés
Az idei Hősök Napján a
szervezők több helyszínen emlékeztek meg az
első és második világháborúban elesett és hősi
halált halt katonákra.
Dunai Attila szavalatát
követően a megemlékezés főszervezője, Seres
Péter, a Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány
elnöke köszöntötte a megjelenteket a településtábla mellett, az ünnepség
részeként felszentelt székely rovásírásos táblánál.
Az iskolások műsora és a
tárogatószó után a résztvevők hagyományosan a
templomba vonultak az
ökumenikus Istentiszteletre. Ennek keretén belül
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Fotó:VP
Verasztó Lajos meghívására a Megasztárból
is ismert Póka Angéla
művésznő gospel dalokat

sorát hallgathatták meg a
jelenlévők. A megemlékezés részeként a művelődési ház adott helyet a
katonai relikviáknak és
neves alkotók grafikáinak,
festményeinek. A kiállítási
anyagot Verasztó Lajos
és Hencsei Kálmán tulajdonosok biztosították
ezen alkalomra. A jelenlévőket Lengyel György
polgármester köszöntője
után szeretetvendégség
várta, a helyi önkormányzat és Csáki Imréné felajánlásából. Végezetül
az ünnepség részeként
néhányan ellátogattak
Pusztaközpontra, ahol a
énekelt. A világháborús temetőben lévő emlékműemlékművek megkoszo- nél koszorút helyeztek el.
rúzása előtt az általános
iskolások színvonalas mű- Az oldalt összeállította: NB
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