Szomszédolás Pusztaközponton

Fotó: PE
Kellemes kikapcsolódást ígért a
helyi Tanyagondnoki Szolgálat
által meghirdetett Szomszédolás
elnevezésű program, amely stílszerűen a Pusztaközponti Olvasókörben került megrendezésre.
Április utolsó szombatján benépesült az olvasókör udvara, ahová a
külterületen élő lakosság mellett a
belterületről is érkeztek vendégek
a tanyagondnokság meghívására.
A rendezvény apropóját az adta,
hogy a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesületénél eredményesen
pályázott a szolgálat a „Szomszédolás” elnevezésű pályázaton. Ennek
eredményeképpen közösségi ren-
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dezvényekhez szükséges kültéri eszközök beszerzésére nyílt lehetőség.
Varga Pál alpolgármester a rendezvény megnyitásaként elmondta,
hogy fontos lenne a külterületen élők
számára is az örömteli kikapcsolódás
lehetőségének megteremtése, az emberi kapcsolatok ápolása s a jövőben
a lehetőségeket megkeresve folytatni e közösségi összejöveteleket.
Lengyel György polgármester kiemelte köszöntőjében, hogy a hamarosan létrejövő Vásárhelyi Pusztáért
Szövetség is az olvasókörben tartja
majd időszakonkénti összejöveteleit és ez a rendezvény is szorosan
illeszkedik az ő elképzeléseikhez,
hogy népesítsük be az olvasókört.

Az est első részében a helyi taekwondo klub tartott érdekes és színes
bemutatót a nézőközönségnek,
majd a FŐNIX - Kardoskúti Amatőr
Színjátszó Társulat egy kis csoportjának rövid műsora következett. A
rendezvény lebonyolításához anyagi
támogatást nyújtott Kardoskút Község Önkormányzata, így két nagy
bogrács gulyásleves került kiosztásra
az olvasókörbe kilátogatók számára,
amelyet Mórocz Lajos készített el.
Az este folyamán élőzene szórakoztatta a vendégeket Szabó Gyula,
Lengyel György és Varga Pál anyagi
támogatásának köszönhetően.
NB
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Fát ültettek a szövetség jegyében
A Vásárhelyi Pusztáért Szövetség Fáját is elültették szombaton
Kardoskút-Pusztaközpontban,
ahol a Vásárhelyi Pusztáért Szövetség második megbeszélésére került
sor. Mindezek mellett már hetedik
településként Pusztaföldvár is csatlakozott a szövetséghez.
A vásárhelyi pusztáért társkapcsolatra lépő intézmények és települések második megbeszélését
áprilisban 6-án, szombaton tartották
Kardoskút-Pusztaközpontban, az
olvasókör épületében.
Az első, január 26-i találkozón aláírtak a résztvevők egy nyilatkozatot. A
puszta hat településének polgármestere - Hódmezővásárhely, Székkutas,
Nagymágocs, Békéssámson, Kardoskút, Orosháza -, illetve a KörösMaros Nemzeti Park igazgatója által
létrejött együttműködéshez jelezte
csatlakozási szándékát Pusztaföldvár
is, mely település szombaton alá is
írta az együttműködést. A Puszta
értékei napjainkban azonban komoly veszélyben vannak, az értékmentés és a fejlesztés pedig csupán
a fejlesztési terveket összehangoló,

azokhoz sikeresen uniós pályázati
forrásokat kapcsoló, az érintett települések együttműködésén alapuló
közös testületi munkával sikerülhet.
Átfogó fejlesztési stratégia kialakítása, közös uniós pályázatok készítése,
de mindenekelőtt a Puszta értékeinek védelme és fejlesztése érdekében
alakult az egyesület – mondta Szenti
Tibor, néprajzkutató, aki az ötletgazda is egyben.
Az egyedülálló kezdeményezés célja,
hogy az érintett települések és a természetvédelmi szervezet együttmű-

ködésével egy olyan, közös testület
jöjjön létre, amely a tagok erejének
összefogásával, és tevékenységük
összehangolásával hatékonyan és
eredményesen tud dolgozni a Puszta
értékeinek védelméért és fejlesztéséért. A második megbeszélésen
egy diófát is ültettek KardoskútPusztaközpontban. A facsemetére
szalagot tettek, melyet egy közös fotó
erejéig minden „partner” megfogott
és közben kívánhatott valamit.
Cikk és fotó: promenad.hu
A vidék hírportálja

HM víztisztító konténer
Az egészséges ivóvíz arzéntartalmának Uniós határértékét településünk
a nyári időszakban a pluszként beindított kúttal átlépheti egy minimális
mértékben. A törvényi előírásnak
megfelelően ebben az esetben a
Honvédelmi Minisztérium által
telepített konténer hivatott arra,
hogy ellássa a lakosokat egészséges
ivóvízzel. A konténer havonta hozzávetőleg százezer forint költséggel
jár a telelpülésnek, amely többek között a víz és áramszámlákat teszi ki.
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Cikk és fotó: Varga Pál
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Az elmúlt testületi ülések összefoglalója
2013. február 28-i soros testületi ülésen sor került a Családokért Bt. rendszeres szociális
segélyben részesülő aktív korú
személyek együttműködési kötelezettsége teljesítéséről szóló
beszámolójának elfogadására.
A képviselő-testület megalkotta az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 01.) számú
önkormányzati rendeletét. Az önkormányzat és költségvetési szervei
együttes 2013. évi költségvetését
167 868 ezer forint költségvetési bevétellel, 158 598 ezer forint
költségvetési kiadással és 9 270
ezer forint költségvetési többlettel
állapította meg. Az előző évi pénzmaradvány összegét a képviselő-testület
36 218 ezer forintban állapította meg.
A bevételi és a kiadási főösszeg
egyaránt 204 086 ezer forint. A
bevételi főösszegen belül 53,9 %-os

arányt tesz ki a helyi iparűzési adó
előirányzata és 14,5 %-os arányt a
központi költségvetési támogatások
előirányzata. A kiadási főösszegen
belül a működési kiadások 88,5 %-os
arányt képviselnek. A működési
kiadás előirányzatának 25,2 %-át az
általános tartalék összege teszi ki, a
fennmaradó 74,8 % pedig a személyi
kiadások, járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és
a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatából tevődik össze.
A felhalmozási kiadások aránya a
kiadási főösszegen belül 11,5 %.
A továbbiakban sor került a 2013.
évi kulturális rendezvények időpontjának meghatározására, az
intézmények alapító okiratainak
módosítására. Csatlakozott az önkormányzat a Magyar Ökomenikus
Segélyszervezet EU - Élelmiszersegély programjának 2013. évi fordulójához, továbbá döntött a Kardoskút

Községért Közalapítvány Kuratóriumát érintő személyi kérdésekben.
2013. március 28. napján a soros
testületi ülés keretében a Háziorvosi
Szolgálat, valamint a Védőnői Szolgálat beszámolójának megtárgyalása
szerepelt napirenden. Továbbá sor
került a 2013. évi közbeszerzési
terv elfogadására, az óvodavezetői
pályázat kiírására. A bejelentések
napirendi pont keretében kegyeleti
közszolgáltatási szerződés került
megkötésre az Orosházi Evangélikus
Egyházközséggel, elfogadásra került
a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv, továbbá sor került a
közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítására.
A módosítás értelmében a rendelet
2013. április 11-i hatályba lépésétől
kezdve a mozgóárusítás már nem
közterület-használati engedélyköteles tevékenység a községben.

Elfogadásra került a zárszámadási rendelet
Április 25-én tartotta lapzárta előtti meghaladták a kétmillió forintot.
utolsó soros ülését a képviselőtestület.
Napirendi pontként még sor került
a 2012. évi zárszámadás megtárgyaA napirendek keretében sor került lására és az ezzel kapcsolatos önkoraz Orosházi Többcélú Kistérségi mányzati rendelet megalkotására.
Társulás Kistérségi Gyermekvédelmi és Családsegítő Központja éves A zárszámadás főbb adatai a köbeszámolójának megtárgyalására, vetkezők: teljesített költségvetési
valamint ezen napirendhez kapcso- bevétel: 176 214 ezer forint; teljelódóan a gyermekjóléti és gyámügyi sített költségvetési kiadás: 193 052
feladatok átfogó éves értékelésének ezer forint; költségvetési hiány:
elfogadására. Az alapellátásban gon- 16 838 ezer forint. A 2012. évi pénzdozott gyermekek és családok száma maradvány összege az önkormánya tavalyi évben csökkenő tendenciát zat és intézményei vonatkozásában
mutatott és komolyabb gyámható- meghaladja a 34 millió forintot.
sági intézkedésre sem kellett sort
keríteni. A gyámügyi igazgatás terén A bejelentések napirendi pont ke- beleértve a gyermekétkeztetést is - retében megtárgyalt kérdések közül
az önkormányzat 2012. évi kiadásai kiemelést érdemel a 2013. évi igaz-
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gatási szünet megalkotásáról szóló
önkormányzati rendelet. A közös
hivatal székhely-településéhez igazodva idén a nyári igazgatási szünet
nem egybefüggően került elrendelésre. Első alkalommal 2013. július
22. napjától július 26. napjáig, majd
augusztus 21. napjától augusztus
24. napjáig fog ügyeleti rendszerben
működni a kardoskúti kirendeltség.
A téli igazgatási szünet 2013. december 19. napjától december 31-ig tart.
Sor került még a Vásárhelyi
Pusztáért Szövetség együttműködési megállapodásának, valamint a 2014. évi költségvetési
koncepciónak az elfogadására.
A hivatali híreket összeállította:
dr. Mészáros Erzsébet
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Vissza nem térítendő állami támogatás
műsorait látják előfizetési díj nélkül. Aki kábeles vagy műholdas
szolgáltatás előfizetője, esetleg
IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás során nincs teendője.
A digitális átállás időpontja
Békés megyében 2013. július 31.
A digitális átállásban az analóg
földfelszíni módon televíziót néző
háztartások érintettek, azaz azok,
akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát használnak
és mindössze az M1, RTL Klub,
TV2 és esetleg egy helyi televízió

Lomtalanítás

Az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartásoknak hagyományos tévékészülékeiket alkalmassá
kell tenni a digitális műsorszórás
vételére. Ehhez egy úgynevezett settop-box szükséges. A legmodernebb
tévéknél már külön set-top-box-ra
sincs szükség, azokba a megfelelő

Gazdaságszerkezeti összeírás

Az akció keretében ingyenesen
szállítja el az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. az
ingatlanok elől a háztartásokban
keletkező mindennemű darabos
hulladékot, amely a lakossági rendszeres háztartási hulladékszállítás
keretén belül nem szállítható el.

A Központi Statisztikai Hivatal
2013. június 1. és 30. között gazdaságszerkezeti összeírást végez,
amelynek során a mezőgazdasági
tevékenységhez használt földterületről és vetésterületről, valamint
állat-, épület- és gépállományról,
továbbá a munkaerővel kapcsolatos
adatokról kell adatot szolgáltatni.
Az ingyenes szállítás csak az ér- Az adatszolgáltatók idén először
vényes 2013. évre vonatkozó szer- 2013. május 15. és 26. között a kérződéssel, valamint lejárt fizetési
kötelezettséggel nem rendelkező
ingatlantulajdonosokat illeti meg.
Területalapú támogatások
ügyintézése
Időpontja: 2013. május 8. (szerda)
Időpontja: 2013. május 8. Helye:
reggel 7 órától.
Orosháza, Szabadság tér 3. Járási HiNem terjed ki az akció: ipari te- vatal épülete. Telefon: 68/512-750.
vékenységből, vállalkozásból eredő hulladékokra, zöldhulladékra, A falugazdász kéri a Tisztelt Ügyépítési törmelékre, autóroncsra, feleket, hogy a fenti telefonszáautógumira, szerves trágyára, zsák- mon időpontot előre egyeztesba töltött háztartási hulladékra, senek, jelezve, hogy kardoskúti
veszélyes hulladékokra (hűtő- ügyfél. Kardoskúton ismeretlen
gép, tv, elemek, zsírok, festékek). ideig falugazdász nem lesz.
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digitális vevőegységet beépítették.
A szociálisan rászorultak részére a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2,
Duna TV, Duna World) digitális
vételének biztosítása érdekében.
A támogatás a szükséges eszköz
beszerzését és beszerelését jelenti.
A vissza nem térítendő támogatás
2013. április 30-tól igényelhető.
Az igénylőlap letölthető a www.
digitalisatallas.hu oldalról, illetve
ingyenesen visszaküldhető válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es zöldszámon.

dőívet elektronikusan is kitölthetik.
Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a
kijelölt körzetben szereplő adatszolgáltatók május elején kapják meg.
A kérdőív és útmutató elérhető lesz
a KSH honlapján az OSAP 2243.
azonosító számon. Az internetes
adatszolgáltatás időszakát követően
2013. június hónapban számlálóbiztosok járják a települést.

A víziközmű-szolgáltató ALFÖLDVÍZ Zrt-nél az ügyfélszolgálati,
illetve műszaki hibabejelentéseket
fogadó hívószámok megváltoztak.
Műszaki hibabejelentés esetén az
ingyenesen hívható 06 (80) 922
333 zöldszámon, ügyfélszolgálati kérdésekben a helyi tarifával
hívható 06 (40) 922 334 kék számon fordulhatnak a szolgáltatóhoz.
Az oldalt összeállította: dr. Mészáros Erzsébet
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Javaslattétel kitüntetés adományozására

Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármestere felhívja a községben működő egyházak, pártok,
társadalmi szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek figyelmét,
hogy 2013. május 31. napjáig a
„ K A R D O S K Ú T KÖ Z S É G É RT ”
kitüntetés adományozására javaslatot
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Kihívás Napja 2013

nyújthatnak be a Csanádapácai Az idén is csatlakozott települéKözös Önkormányzati Hivatal Kar- sünk a Magyar Szabadidősport
doskúti Kirendeltségén.
Szövetség országos felhívásához.
A Kihívás Napja május 22-én,
A javaslatnak tartalmaznia kell:
szerdán kerül országosan megrendezésre. Kardoskút a második
- az ajánlott személy vagy közösség kategóriában fog versenyezni lakosadatait (név vagy elnevezés, lak- ságszámának figyelembe vételével. A
cím vagy székhely, születési illetve tavalyi szép eredmény után a szermegalakulási idő, foglalkozás vagy vezők szeretnék, ha most is legalább
tevékenységi kör megnevezése) és ugyanennyien vennének részt mozgásos tevékenységekben a nap folya- az adományozás alapjául szolgáló mán. Igyekszünk minden korosztály
tevékenység vagy alkotás részletes kedvébe járni programjainkkal. A
ismertetését és méltatását.
legalább negyedórás sporttevékenységek, mozgásos feladatok teljesítése
A beérkezett javaslatokat Kardoskút után most is tombolaszelvényeket
Község Önkormányzatának Kép- adunk, amikkel az esti sorsoláson
viselő-testülete értékeli. Az ado- lehet nyerni. Bízunk benne, hogy a
mányozásról a Képviselő-testület nap végén jól fog esni mindenkinek
minősített többséggel dönt.
egy kis lazítás az esti buliban.
NB
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Baráti beszélgetések téli délutánokon
A kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és az Orosházi Kistérség
Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata novembertől baráti beszélgetéseket
szervezett a művelődési házba,
„Generációk együttélése, többgenerációs család” témakörben.
Az első beszélgetés november huszonegyedikén volt, amelynek címe
„A család, mit értünk alatta ma,
hogyan változott az idők során”.
Beszélgetésünket Szanka Szilvia
pszichológus vezette. Megismertük
hogyan változott a család szerkezete, összetétele az idők kezdetétől
napjainkig. Modern korunkban az
egyre terjedő új családtípus, a mozaikcsalád gondjait is érintettük, ahol
hétköznapi történet lehet Karinthy
Frigyes szállóigévé lett mondata,
hogy „a maga gyereke, meg az én
gyerekem veri a mi gyerekünket”.
Bepillantást nyertünk a családon belüli szerepek időbeni változásába is.
Következő témánk „A család, mint
közösségek rendszere” volt, ahol a
beszélgetést jómagam, Gál József
szociális munkás, családgondozó
irányítottam. Áttekintettük, hogyan
alakult át a klasszikus családi közös-

ségi rendszer, amely a hitbéli közösségen alapuló érzelmi, reprodukciós,
termelési és fogyasztási közösség
volt, s mára érzelmi, fogyasztási és
egyre kisebb mértékbe reprodukciós közösségek rendszerévé vált.
Szót ejtettünk az ember válságáról,
melyet a család válságaként élnek
meg sokan. Végezetül a szeretet öt
nyelvével folytattuk az alkalmat,
hangsúlyozva, hogy milyen fontos megismernünk saját magunk,
családtagjaink és környezetünk
szeretetnyelvét. Ha jól használjuk
ezeket a nyelvjárásokat, akkor sok
konfliktust és válságot előzhetünk
meg. (Felhívom az olvasó figyelmét
Gary Chapman: Az öt szeretetnyelv
a házasságban című könyvére és a
szerző könyvsorozatára, amelyek
a helyi könyvtárból is kölcsönözhetők). Ezen a télen az utolsó találkozásunkkor a szeretteinktől,
illetve az élettől való búcsúzásunkról
beszélgettünk. Ezen az alkalmon
Dr. Szilágyi Éva onkológus volt a
vendégünk, aki jó két évtizeddel
ezelőtt maga is kardoskúti lakos volt.
A doktornő tükröt tartott elénk az
élet végéhez való viszonyulásunkról.
Hasznos és fontos dolgokat tudtunk
meg az onkológiáról. Daganatos
betegségeink sokféleségét és azok

Az elme jutalma a játék
A címben idézett mottó jegyében a rákóczitelepi tagiskolába és egy
vettek részt kardoskúti diákok békéscsabai hasonló rendezvényre is
a III. Orosházi Tehetségnapon. meghívást kaptak kis játékvezetőink:
Simon Enikő, Nagy István, Nádasdi
A különböző társasjátékok játék- Alexandra, Arany Dorina, Haáz
vezetőiként négy órán keresztül Edit, Földesi Dominik, Kocsány
irányították a programra jelent- Dániel és az ötletgazda felnőtt jákező csoportokat az orosházi vá- tékmester, Gombkötő Judit tanárnő.
rosi könyvtár olvasótermében.
Népszerű és sikeres volt a „játékbarlangozás”, amit az is bizonyít, hogy
Verasztó József
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személyre szabott kezelését is bemutatta Szilágyi doktornő. Beszélgetésünk befejezésekor vendégünk
hangsúlyozta annak fontosságát,
hogy ha már túljutottunk a negyvenedik tavaszunkon, akkor legalább
két évenként szánjunk időt egy teljes
körű onkológiai szűrésre, bármelyik
nemhez is tartozunk. Ha ezt évente
megtesszük, akkor sokkal nagyobb
a valószínűsége annak, hogy ha
esetleg ilyen jellegű problémánk
keletkezne, akkor időben felfedezik
és még sikeresen szállhatunk szembe
orvosaink segítségével ezzel a kórral.
Alkalmainkat a község lakosságának
mintegy fél százaléka látogatta. Reményeink szerint a következő télen
az idősödés testi, lelki folyamatáról,
a „hétvégi” nagyszülői szerepről és
az újra egy fedél alá költözés szépségéről, s nehézségéről beszélgetünk.
Azoktól, akik megtisztelték eddigi
alkalmainkat és hasznosnak tartják
az itt hallottakat azt kérjük, mondják
el másoknak. Akiknek észrevételük,
javaslatuk van a generációk együttéléséhez kapcsolódó témában kérjük
mondják el nekünk, hogy a novemberben újra induló alkalmainkon
hasznosítani tudjuk ezeket.
Gál József
Hulladékgyűjtés
2013. május 25.

Az idén is számítunk a kardoskútiak
segítségére annak érdekében, hogy diákjaink - az előző évekhez hasonlóan
- eredményesen vegyenek részt a tavaszi hulladékgyűjtésben. Évről évre
jelentős mennyiségű újra hasznosítható
anyagot sikerült összegyűjteni. Az idei
gyűjtés eredményét iskolai kirándulásra
fordítjuk. Célunk eljutni a nyíregyházi
Vadasparkba és a poroszlói Tisza-tavi
Ökoparkba, ahol Közép-Európa legnagyobb édes vízi akváriumát tekinthetjük
meg. A Kardoskúti Hírmondó megjelenése után indítjuk gyűjtő kampányunkat.
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Drogprevenciós program
Az Orosházi Kistérség Egyesített
Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata, a kardoskúti
Móra Ferenc Művelődési Ház és a
TMKIT Kardoskúti Tagintézménye közreműködésével március
27-én, drogprevenciós programra vártunk kicsiket és nagyokat.
Programunkat a KAB-ME-12-8064
jelű pályázatból finanszíroztuk,
amelynek kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt.
A napot testmozgással kezdtük,
majd a bemelegítést követően Török
Attilától a résztvevők megtanulhattak néhány alapvető önvédelmi
fogást. Az együtt mozgás öröme
után három csoportfoglalkozásra
vártuk a jelenlévőket. A hetedik és
nyolcadik osztályosokat a csoportképződéssel, a csoporton belüli
kommunikációval, az együttműködést és a konfliktust kezelő készség-

fejlesztő játékokkal ismertette meg
Török Attila. A kisebbek kézműves
foglalkozáson vettek részt, ahol az
alkotó készséget fedezhette fel ki-ki
saját magában, s az alkotás örömét
élhette át. Ha megismerjük az alkotás örömét, akkor nem lesz szükségünk pótszerekre ahhoz, hogy
örömöt tudjunk adni és kapni, mert
a drogok és a szenvedélyek csak

pótszerek az örömhöz. A gyerekeket
az alkotásban Andrékó Pálné és Gál
József segítette.
A felnőtteket Szegi Katalin várta a
drogismeretről, függő személyiségről, függővé válás kockázati tényezőiről szóló együttgondolkodáshoz.
Gál József

Versenyről versenyre
A tanév végéhez közeledve év- természettudományi versenyre nulónk indult. Fánczi Gina, Kocsis
ről évre megszaporodnak a csapatunkat hatodikos tanulók- Milán, Halász Martin, Nagy István.
különböző versenyalkalmak. kal kiegészítve tudtuk kiállítani. Közülük a másodikos Gina szép
Így a tapasztalatszerzés, a ver- olvasásból a harmadik helyezést
Az idén is több vetélkedő adott senyzés volt az elsődleges célunk. érte el, felkészítője Hajdu Emese.
lehetőséget versenyzésre, játékra. Nem végeztünk az utolsó helyen.
Az orosházi Justh Zsigmond Városi
A József Attila szavalóverseKönyvtár szervezésében megren- Az öko iskolák részére szerve- nyen Márki Zalán negyedik oszdezett zenei vetélkedőn vett részt zett csongrádi versenyen először tályos tanulónk vett részt. Hetagintézményünk csapata: Szabó vettünk részt. Sokáig dobogó kö- lyezést nem ért el, bár versét
Vanessza 5.o., B. Szabó Gyula zeli helyen állt csapatunk, de a szépen, hibátlanul mondta.
6.o., Bánfi Sándor 7.o. tanuló. végső összesítésben a nyolcadik
A Verdi és Wagner életére és művei- helyen végeztünk. Élményeket A csillagászati vetélkedő, mesemonre koncentráló vetélkedőn tanulóink szereztünk és hasznosan töltöttük dó verseny mellett rajzversenyen,
izgalmas játék után a második helye- ezt a napot. Csapat tagjai Szabó környezetismereti vetélkedőkön
zést érték el. Büszkék vagyunk rájuk Vanessza, B. Szabó Gyula, Bánfi fogunk még ebben a tanévben részt
és köszönjük felkészítő tanáruk Tóth Tibor, Nádasdi Alexandra voltak. venni.
Margit lelkes, odaadó munkáját is.
A pusztaföldvári helyesírási és szép
A 7-8. évfolyamosoknak hirdetett olvasási vetélkedőn négy alsós taVerasztó József
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FŐNIX mini

SZÜ.NE.T

Óvodások és alsó tagozatosok számára megalakult
a FŐNIX – Mini Színjátszó Csoport Szűcsné Móga
Borbála óvodapedagógus vezetésével. A próbákra
várunk minden érdeklődő gyermeket péntekenként,
16.30 órai kezdettel a művelődési házba, ahol játékos,
mesés formában ismerkedhetnek meg a színjátszással. A felnőtt színjátszó társulat a nyári szünetben
Erdélybe szervez fellépéseket. A testvértelepüléseink
lakói számára az ottani falunapon szeretnénk örömet
szerezni színdarabjainkkal. Emellett másik két erdélyi
településen is tervezünk fellépést. Ezen szándékaink
megvalósulásához keresünk jószándékú támogatókat,
akik anyagi lehetőségeikhez mérten támogatni tudnák
elképzeléseinket. Ezzel kapcsolatban a művelődési ház
igazgatójánál kérhető információ.
NB

SZÜlők, NEbulók, Tanárok napja 2013. május 11.
szombat.

Portré Tarjánné Nagy Rita tanárnőről
Rita néni két éve tagja a nevelő-testületünknek. Osztályfőnöke a végzős osztályunknak. Ő már igazi utazó
tanár, mert három tagintézményben tanít történelmet.
Határozott, a gyerekek személyiségére figyelő munkája,
következetes óravezetése több tanítványával megkedveltette a történelem tantárgyat. Előző iskoláiban a
gyerekek közötti konfliktusok kezelésében nagy tapasztalatokat szerzett, aminek néha mi is hasznát vesszük.
Verasztó József

Barátok egymás között
Baráti ismerkedésre és
összejövetelre került sor
a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal munkatársainak, a
települések vezetőinek
Pusztaföldváron.
A kulturális műsorral színesített programnak április közepén a földvári
művelődési ház adott otthont. A három település
polgármestereinek köszöntője után minden község bemutatkozott egy-egy
csoportjával. Kardoskútról
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a színjátszó kör mutatott be két színdarabot, a
földváriak és az apácaiak
pedig népdalköreikkel örvendeztették meg a jelenlévőket. Vendéglátóink
örömmel készültek, s a
megterített asztalok hamar
megteltek a hozott süteményekkel, szendvicsekkel. A
baráti beszélgetések után
mindenki időben hazatért,
hogy másnap folytathassa
a megszokott munkáját a
településeken.
Neller Borbála

Folytatva a tavalyi kezdeményezést, az idén is megrendezzük közösségépítő
programunkat. Az előző
családi nap rendezvényeit
az idén újak váltják fel. Vegyes korosztályú csapatok
vetélkednek egymással,
sportolási-, versenyzési
lehetőségeket teremtünk
kicsiknek és nagyoknak,
gyerekeknek és felnőtteknek, valamint a tervbe vett
nemzeti lovasprogram bevezetésének jegyében lovas
bemutatót és lovagoltatást
szervezünk. Támogatóink felajánlásából etetjük,
itatjuk és díjazzuk a résztvevőket. A szülői szervezet
és a nevelőtestület várja
minden gyermek minden
családtagját.
VJ

Előző számunk rejtvényének megfejtése:
márciusi ifjak. A sorsoláskor a szerencse
Kovács Jenőné (Mikszáth u.) számára kedvezett, aki a Gál Gumiszerviz által felajánlott utalványt nyerte.
Nyereményéhez ezúton is gratulálunk.

VIII. Pünkösdi
szalonnasütés

Szeretettel hívjuk és várjuk
a település lakosságát a
művelődési ház udvarán
megrendezendő közösségi összejövetelünkre. A
szalonnasütéshez a tüzet
és néhány nyársat biztosítunk, az étkezéshez
szükséges alapanyagokat
mindenki hozza magával.
A szalonnasütés időpontja: 2013. május 17. (péntek), 17.30 órai kezdettel.
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Itt a tavasz, támadnak a kullancsok

Az Orpheus Állatvédő Egyesület az alábbi
hasznos tanácsokat adja
olvasóink számára a kullancsok elleni védekezésben.

A hirtelen ébredező tavasz
a kullancsok szaporodását is meggyorsítja. A
melegebb, nedves időszakot szeretik legjobban a
vérszívó paraziták, így a
hirtelen jött tavaszban a
probléma aktuális. Mielőtt erdőbe - mezőbe kirándulásokat szervezünk
vagy sétákat teszünk a
szabadban, érdemes informálódni a kullancs
által elszenvedhető betegségekről, a kullancscsípés megelőzéséről is.
Az Orpheus Állatvédő
Egyesület információs
vonalaira rendszeresen
érkeznek parazitákkal
kapcsolatban kérdések, a
lakosok többnyire állat és
ember kárára bekövetkezett kullancscsípés miatt
kérnek tanácsokat. A
kullancsok a füves, bokros, fákkal teli területeken
sűrűbben megtalálhatóak.
A vérszívó paraziták rejtőzködő életmódot folytatnak, mert nem kedvelik
a fényt, a szárazságot és
a nagyon meleget sem.
Egyedfejlődésükhöz elengedhetetlen a vérszívás.
Az állatok vagy az emberek szervezetéből kiszívott
vér azonban nem csak a
kullancsot táplálja, hanem
a testükben lévő különféle
kórokozóknak is kivá-
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ló táptalajul szolgál. Mi
a teendő kullancscsípés
esetén?A lehető leghamarabb gondoskodjunk
a kullancs eltávolításáról.
Lehetőleg kerüljük a számunkra ismeretlen módszereket, amelyből nagyon
sokféle létezik. Modern
kullancskiszedő csipesszel
(amelyet patikákban lehet
kapni) ki lehet szedni a
parazitát. Csípés után fertőtlenítsük a csípés helyét
és haladéktalanul keressük meg háziorvosunkat,
aki el tudja mondani a
csípésre alkalmazandó
teendőket. A kullancs
kiszedése után keletkezett sebet gyógyulásáig
rendszeresen figyeljük.
Hazánkban a kullancsok
által terjesztett betegségek közül leggyakrabban
főleg kettő okoz súlyos
betegséget. A vírus által
okozott vírusos agyhártya-, agyvelőgyulladás
- kullancs-encefalitis - régebb óta ismert és többnyire az ország nyugati és
északi megyéiben fordul
elő. A baktérium okozta
betegségről, a Lyme-kórról - Lyme borreliosisról
- csupán az utóbbi időben
hallunk sokat. Méltán, mivel az előbbi betegségnél
sokkal gyakoribb és az
ország egész területén előfordul. Legjobb védekezés
a kullancsok kapcsán a
megelőzés! Riasszuk el
magunk és állataink környezetéből a csípést okozó
parazitákat, ezzel megelőzhetjük a szövődmény-

ként esetlegesen elkapható
betegségeket is. Léteznek
speciális kullancsirtók és
riasztók, ezekkel a szerekkel impregnálhatjuk felsőruházatunkat is, kizárólag
ezt! Így körülbelül két
hétig tartó fokozott külső
védelmet biztosíthatunk
magunknak. Ne feledkezzünk meg sapkánk, fejfedőnk kezeléséről sem! Világos színű öltözék révén
a szabadban könnyebben
felismerhetjük a reánk
hulló, ruhánkra mászó
kullancsokat. Érdemes
fejünket védeni erdőjárás
alkalmával világos sapkával, ruházatunk legyen
hosszú szárú. Kerülő útvonal révén törekedjünk
arra, hogy kikerüljük a
kullancsok élőhelyeit, a
hűvös, nedves, árnyékos,
füves, bokros csalitost és
erdőrészeket, a cserjéseket! Ne haladjunk vadcsapásokon sem! Házfalak
tövénél és korhadt fatörzsek közelében gyakrabban fordulnak elő ezek
a parányi vérszívók. Az
erdőn és a legelőn lehetőleg az úton járjunk, s
az utóbbin ne időzzünk
túl sokat, mert az állatok
által használt útvonalakon
mindig több a kullancs.
Ha meg szeretnénk pihenni, sohase feledjük
el, hogy előbb terítsünk
pokrócot a földre! Test
önellenőrzés: a nap végén és másnap reggel is
tüzetesen vizsgáljuk át a
testünket, kullancs után
kutatva! Különös gondot

fordítsunk fejbőrünk és
hajlataink ellenőrzésére!
Ha kullancsveszélyes területen haladtunk át, ne
várjuk meg az estét, azonnal tartsunk magunkon
kullancsvizitet! Ruharovancs: a szabadban hordott ruháinkat az újabb
felvétel előtt mossuk ki,
illetve vizsgáljuk át alaposan, mert rejtőzhet benne
kullancs! Állatvédelem:
házi kedvenceinket, különösen a kutyákat kezeljük
kullancsokat elpusztító,
elriasztó szerekkel. Manapság az állatainkra kíméletes, árban megfizethető lehetőségek tárháza
(Spray, spot on, nyakörv,
stift, stb.) áll rendelkezésre. Az Orpheus Állatvédő
Egyesület tapasztalata az,
hogy a több hónapig aktív
védelemmel a bolha- és
kullancsirtó nyakörv a
legjobban alkalmazható.
Permetezzünk! Azokon a
helyeken, ahol hosszabb
időt töltünk - például
udvar, utcafront, előkert,
stb. -, a kullancsokat permetezéssel pusztítsuk el!
Ideális időpontok: március vége-április eleje, illetve
augusztus-szeptember. Az
Orpheus Állatvédő Egyesület javaslata az, hogy
tartózkodjunk minél többet az egészséget adó szabad levegőn, mozogjunk,
kirándulásokkal tegyük
életünket élményekkel
telivé. A kullancsoknak,
és az általuk terjesztett
betegségeknek pedig
ne adjunk lehetőséget.
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Kézműves siker

Országos megmérettetésben szép
eredményt ért el a Kardoskúti
Andrékó Pálné társaival Győrben.
A XVII. Országos Baba- és Mackókészítő Versenyt Győrben rendezték
meg, ahol csoportmunkájukkal
az első helyet érték el a Babavilág
(babaházak, kellékek, bútorok,
stb.) kategóriában. Andrékó Pálné
alkotótársai Gálné Csizmadia Anikó (Orosháza) és Horváth László (Pusztaföldvár). Kompozíciójuk címe: Játsszunk most együtt!
Gratulálunk a szép eredményhez.
Neller Borbála

Adó felajánlás
A személyi jövedelemadóból kétszer
1%-ot lehet felajánlani
az idei évben is. Erről az
adóbevallás elkészítésekor kell nyilatkozni, mindezt 2013. május 21-ig tehetjük meg. Két kardoskúti
székhelyű civil szervezet működik
településünkön, amelyek adószámait
az alábbiakban ajánljuk szíves figyelmükbe. Kérjük lehetőségeik szerint
támogassák ezzel is működésüket.
Kardoskút Községért Közalapítvány
(működési célja: a település kulturális, oktatási és sporttevékenységeinek, egészségnevelésének támogatása) adószáma: 18381535-1-04
Kardoskúti Polgárőr Egyesület
(működési célja: a település közbi z tons á g án a k m e gőr z é s e, vé delme)adószáma: 18375767-1-04
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Új elnök a közalapítványnál
Személyi változások történtek a
Kardoskút Községért Közalapítvány tagságában. A kuratórium
elnöke, Kulima István Ferencné
március elsejei lemondásával,
illetve az év végén a képviselő-testületben történt személyi változások miatt újjá kellett szervezni
a tagságot. A közalapítvány az új
tagokkal megkezdte munkáját.
A képviselő-testület által felkért
és egyhangúlag megszavazott új
kuratóriumi elnökkel, Ramaszné
Tóth Ibolyával beszélgettem.
- Milyen érzésekkel fogadta a képviselő-testület felkérését?
Megtiszteltetés, hogy bizalmat szavazott a képviselő-testület. A közalapítvány 1998-ban került létrehozásra, amelyben férjemnek szerepe volt.
Imre elvesztése után felemelő érzés,
hogy részt vehetek a munkában.
- Mik lesznek a legfontosabb teendők
a közeljövőben?
Az első kuratóriumi ülést megtartottuk, ahol a főbb céljainkat
megfogalmaztuk. Pályázatot írunk
ki az óvodás, iskolás gyermekek
programjaihoz, az egyre népszerűbb
színjátszó kör kulturális céljaihoz, az
egészséges táplálkozás népszerűsítésére, sport rendezvények, emlékversenyek támogatására, a hagyományossá vált nyugdíjas irodalmi

pályázat segítésére, amely évek óta
Kardoskút nevét országosan és a
határon túl is öregbíti. Ezek mellett - nem utolsósorban - a falunapi
programok sikeres lebonyolítására.
Kitűzött céljaink megvalósítása
rajtunk múlik, mert a képviselőtestület pozitívan állt az alapítvány
pénzügyi forrásainak biztosításához.
Ezúton is kérem a falu lakosságát,
hogy az adó 1 % -ával is segítse
munkánkat, mert ebben az esetben
is igaz, hogy „sok kicsi sokra megy”.
- Miben szeretne változtatni az eddigi
gyakorlaton?
Friss nyugdíjasként több szabadidővel rendelkezem, így szeretném, ha
felpörgetnénk a tényleges részvételt
a különböző, az egész falut érintő
programokon. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük, hogy
bővítsük anyagi lehetőségeinket,
amelyet minél szélesebb körben, a
köz javára fordítva tudjunk felhasználni.
- A közalapítvány eredményes működtetéséhez olvasóink nevében is
erőt és jó egészséget kívánok!
NB
A közalapítvány kuratóriumának
további tagjai: Horváth Gusztávné
és Novákné Gondos Anikó. A képviselő-testület újonnan megválasztott
delegáltjai: Mórocz Lajos Zoltán és
Lengyel György.

Az idei Falunap 2013. július 20-án,
szombaton kerül megrendezésre. A
szervezőség várja mindazon vállalkozó kedvű személyek és főzőcsapatok jelentkezését 2013. július 1-ig
a művelődési ház igazgatójánál,
akik főzni szeretnének a rendezvényen. A főzéshez egészségügyi
kiskönyvvel kell rendelkezni. A
jelentkezőknek júliusban személyes tájékoztatót fogunk tartani.

Szeptemberben ismét lehetőség
lesz ingyenes nőgyógyászati rákszűrésre megfelelő számú jelentkezés esetén. Ezért kérünk minden
érdeklődőt, aki szeretne részt venni
a szűrésen, hogy előzetesen jelentkezzen 2013. május 10-ig az orvosi
rendelőben, vagy a védőnőnél a
06/30/467-6104-es telefonszámon.
Ezen alkalommal lehetőség lesz
vércukor-, és vérnyomás mérésre is.
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