Elbúcsúztak az óvodától a nagycsoportosok
Május utolsó napján köszöntek el
óvodásaink társaiktól, nevelőiktől
és az óvodai élettől, a tanévet lezáró ballagási ünnepség keretében.
Ősztől az iskola padja és a tanulás
várja őket. A művelődési ház nagytermében Barna Károlyné óvoda
vezető adott búcsúzóul útravaló
gondolatokat a ballagó gyerekeknek és szüleiknek. Az ünnepség
első részében az ovisok tánccal és
énekkel színesített lakodalmast adtak elő az óvónénikkel, majd a hat
búcsúzó nagycsoportostól virággal
köszöntek el a kisebbek.
NB

Madarak és fák napja helyi- és országos szinten
A művelődési ház által meghirdetett rajzverseny eredményhirdetésére és ehhez kapcsolódva
madárkiállításra gyűltek össze
településünk óvodásai és iskolásai
a Madarak és fák napja alkalmából.
A művelődési ház által meghirdetett
rajzversenyre huszonkilenc gyermek nevezett három kategóriában.
Mindenki dicséretben részesült
és jutalmat kapott. Mindhárom
kategória legjobbjai külön ajándéktárgyat is vihettek haza emlékül. A
díszmadár kiállításra Csík János és
Szántó Sándor hozta el a különféle
papagájokat. A gyerekeknek nyújtott
élményt külön is megköszönjük a
tenyésztőknek.

Fotók: VP
Natália, 2. Buzai Bence, 3. Nagy
Alexandra. Felsős díjazottak:
1. Bajka Zsófi, 2. Simon Enikő,
3. Farkas Szilárd. Különdíjban
részesült: Szűcs Hajnalka, Csizmadia Alexandra és Simora János.

rendezték meg május 9-10-én, ahol
megyénket a kardoskúti általános
iskola csapata képviselte. A versenyt
és az út emlékeit két diák idézi fel:

A területi versenyre készülés közÓvodás díjazottak: 1. Seres Dávid,
ben sokat tanultunk a madarakról
2. Andrikó Anna, 3. Batta Meny- A Madarak és fák napja országos és sok új dolgot ismertünk meg.
hért. Alsós díjazottak: 1. Nádasdi verseny döntőjét Vértesbogláron
(folytatás a 2. oldalon)
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Madarak és fák napja helyi- és országos szinten
(folytatás az első oldalról)
Amikor a területi versenyen voltunk, nagyon izgultunk. Nehezek
voltak a feladatok, az utolsó percekben kezdtünk a javításokba, de
végeztünk vele. Az eredményhirdetésig ettünk és ittunk és egyre jobban
izgultunk. Amikor Orosházán már
csak a mi nevünket nem mondták
ki, akkor már előre örültünk és
nem hittünk a bácsinak, aki átadta
az ajándékokat. Az országosra még
nehezebb volt készülni, majdnem
minden másnap 15:00-18:00-ig
voltunk a suliban és készültünk
a versenyre. Amikor Varga Pali
reggel elénk jött és elindultunk,
nem gondoltuk volna, hogy milyen
csodálatos helyre megyünk. Az út
az biztonságos volt, mert egy profi
sofőr vezetett. Amikor odaértünk
megebédeltünk, majd elkezdődött a
megnyitó és utána a verseny. Elsőnek
az elméleti feladatokat csináltuk
meg, utána a nehezebb, a gyakorlati
következett. A verseny végeztével
elültettünk közösen egy fát és utána Gyuszi mondta nekünk, hogy
szendvicseket osztanak. Vacsora
után kihirdették az eredményt: 16dik lett a csapatunk. Este tábortüzet
néztünk és csillagászok segítségével
néztük a csillagokat. Másnap reggel
két busz jött értünk és elvitt minket

Fotók: VP
a Vértesbe, és ellátogattunk a néma
szerzetesek egykori házaihoz is. A
Vértesben 10 km-t mentünk egy
madárért, persze közben sok mást
is láttunk. Az ebéd egy étteremben
volt, finom volt. Hazafelé megálltunk megnézni az új felcsúti Pancho
Arénát és fagyiztunk. A buszban
visszafelé többször elaludtunk, hát
nem is tudom miért, hosszú lehetett az éjszaka. Nekem tetszett az
egész és örülök, hogy elmehettem.
Bármikor szívesen visszamennék.
Lunczner Gyula, 8. osztály
Ez az egész úgy kezdődött, hogy az
iskolába odajött hozzánk az igazgató
és megkérdezte, hogy szeretnénk-e
menni versenyre. Mi azt válaszoltuk
rá, hogy igen, benne vagyunk. Március 21-én a Czina Sándor Tagintéz-

ményben meg is tartották. Miután a
versenyfeladatot megírtuk, utána fél
órával kiderült, hogy mi nyertünk
fél ponttal megelőzve a második
helyezettet. Május 9-én elindultunk Vértesboglárra, az országos
versenyre. Ott, az erdei iskolában
mindent megnéztünk. Délután meg
is írtuk a versenyfeladatot. Este 8 óra
után kiderült, hogy tizenhatodikak
lettünk a húsz csapatból. Éjjel mi,
fiúk nem aludtunk semmit. Reggel
7 óra után lementünk várni Varga
Palit és Vincze tanár urat. 9 órakor
elmentünk Majkra, a kamalduli
szerzetesek régi helyét megnézni.
Utána a régi gánti bauxitbánya
mellett túráztunk. Miután megebédeltünk indultunk hazafelé. Este 9
óra után értünk vissza Kardoskútra.
B. Szabó Gyula, 7. osztály

A csapat tagjai: Arany Dorina, B. Szabó Gyula, Lunczner Gyula és egyik felkészítőjük, Vincze István.
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Összefoglaló az elmúlt testületi ülésekről
Az idei évben első alkalommal
2014. január 30. napján ülésezett a
képviselő-testület, amikor az I. forduló keretében tárgyalta a költségvetést, elfogadta a középtávú tervet
és a kulturális rendezvényekről is
egyeztetett; a Falunap időpontjáról
is döntöttek a képviselők 2014. 07.
19. napjára tűzték ki az eseményt.
A Bejelentések napirend között
elfogadta a vízkorlátozási tervet,
meghatározta a köztisztviselők
2014. évi teljesítménycéljait és a
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító
Program önerejének igazolásáról is
döntött. Döntöttek továbbá a szociális törvény alapján a köztemetés
nyújtása vonatkozásában szerződés
kötéséről az Oros Temető Kft. Rekviem Temetkezéssel, elfogadták az
Evangélikus Egyházközség tavalyi
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, a
helyi általános iskolások farsangjának megrendezéséhez 75.000 Ft.- támogatást biztosítottak és tudomásul
vették a Tótkomlós és térsége Állati-hulladékkezelési Önkormányzati
Tulajdonközösség Közgyűlésének
döntését, miszerint a Tótkomlós
és térsége Állati hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás keretében
megvalósult állati hulladékkezelési
rendszert 2014. február 1-től nem
működtetik tovább. A polgármester
beszámolt az ülés keretében a Start
munkaprogramról és a képviselők
három rendeletet is módosítottak;
módosult az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 19/2013. (XII.19.) ÖKT. rendelet, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló
23/2013.(XII.19.) ÖKT. rendelet és
a temetőkről és temetkezésről szóló
9/2007. (XI. 30.) sz. ÖKT. rendelet.
2014. február 11-én rendkívüli tes-
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tületi ülés keretében vitatták meg a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzatainak módosítását és a 2014. évi
költségvetés elfogadását. Jogszabályi
változás értelmében az alapító okiratok módosítása vált szükségessé,
mely érintette a település óvodáját, a
művelődési házat és a közös hivatalt
is. Emellett a közös hivatal szervezeti
és működési szabályzatának aktualizálására is sor került. Az év második
ülése is helyt adott a helyi rendeletek
módosításának: az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzata
módosult, a település szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról
szóló rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg új rendeletet
alkotott a testület és új rendeletet
fogadtak el a kiadások készpénzben
történő teljesítésének eseteiről is. A
testülete úgy döntött, hogy az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút
építés során a megépült létesítmény
üzemeltetését és fenntartását vállalja
az illetékességi terület vonatkozásában. Emellett a KÖVIMET Mérnöki
Tervező és Szolgáltató Kft. kerékpárút építés útépítési engedélyes
tervdokumentációjának elkészítése tárgyban létrejött vállalkozási
szerződést a feladat teljesítésének
véghatáridejének vonatkozásában
módosították 2014. március 31.
napjára. A következő soros ülését
február 27-én tartotta a testület. Az
ülésen a költségvetési rendelet elfogadásra került. Emellett jogszabályi
kötelezettségnek eleget téve a 2014.
évi közmeghallgatás időpontjáról is
döntöttek. Tudomásul vették a Móra
Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár helyiségek és berendezések használatának Szabályzatát a
terembérleti díjak vonatkozásában.
Elfogadták a képviselők a Cinkusiak
Baráti Köre és a Szülői Munkaközös-

ség által benyújtott önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló
beszámolókat. Döntés született az
adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.
(II. 19.) BM rendelet alapján, hogy
10 millió forint vissza nem térítendő
támogatásra nyújt be igényt a művelődési ház vizesblokkjainak felújítására, az Egészségház vizesblokk
felújítása és nyílászáróinak cseréje,
valamint járdaépítés megvalósítása
céljából. A képviselők elfogadták
a 2014. évre vonatkozó igazgatási
szünet elrendeléséről szóló 8/2014.
(II. 27.) számú önkormányzati rendeletet. 2014. március 20-án ismét
rendkívüli testületi ülést tartottak
a képviselők, ahol a megváltozott
jogi környezetnek megfelelően új
Közbeszerzési Szabályzatot fogadtak el és egyhangúlag elfogadták
az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét is. A közbeszerzésről
szóló 2011. évi CVIII. tv. 122/A. §
(1) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás
lefolytatásához külső lebonyolító
szervezet kiválasztása tárgyában
a közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására megbízás kötéséről
döntöttek az Eltebo Projekt Tanácsadó Kft-vel árubeszerzés – mikrobusz beszerzése – vonatkozásában.
A polgármester a térségi operatív
program keretében megvalósítandó
célok vonatkozásában tájékoztatta a
képviselőket az egyeztetés jelenlegi
állásáról. A testület hozzájárult,
hogy a Kardoskúti Faluszépítő és
Turisztikai Egyesület és a Kardoskúti
Főnix Kulturális Egyesület a jogerős
bírósági bejegyzést követően a „Kardoskút” nevet mindkét egyesület
nevében feltüntesse és működése
során használja.
Fekete Zita
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Választási eredmények településünkön
A Csanádapácai Helyi Választási
Iroda tájékoztatja a tisztelt választópolgárokat, hogy 2014. április 6.
napján megtartott országgyűlési
választáson az alábbi eredmények
születtek.

MACSEP - 1, Gál Ferenc - MUNKÁSPÁRT - 10, Balogh Mónika MCF - 0, Varga Zoltán M S Z P EGYÜTT-DK-PM-MLP -79, Dr.
Kincses István András - SMS -14,
Révész Géza - REND, SZABADSÁG
- 0, Szabó Attila - EGYÜTT 2014 -0,
A választásra jogosult személyek Berki János - A HAZA NEM EL(743 fő) 59,76%-a (444 fő) jelent ADÓ - 8, Kempf András - ÚDP - 0.
meg a helyi szavazókörzetben.
A szavazatok száma jelöltenként: A szavazatok száma pártlistánként:
Nagy Gábor - LMP - 22, Simonka
György FIDESZ-KDNP - 202, Jám- MCP:0,A HAZA NEM ELADÓ
bor Nándor - JOBBIK - 89, Csanyi MOZGALOM PÁRT:8, SERES MÁRenáta Ibolya - SZAVA - 0, Faragó RIA SZÖVETSÉGESEI:7, FÜGGETAttila István - SZOCIÁLDEMOK- LEN KISGAZDAPÁRT:4,ÚDP:0,
RATÁK - 3, Balogh Csaba MCP -0, FIDESZ-KDNP189,SEM:0,LMP:23,
Gombosné Bárdos Gabriella Éva
JESZ:1,ÚMP:0,MUNKÁSPÁRT :10,
HATMAP - 0, Mák Beáta SZDP -2, SZOCIÁLDEMOKRATÁK:3,KTI:0,
Nemes Miklós - MDU - 0, Horváth EGYÜTT 2014:1,ZÖLDEK PÁRTMarianna - Független - 3, Hege- JA:0, ÖSSZEFOGÁS:0,MSZPdűsné Bányai Ildikó - ÖP -0, Krisán EGYÜTT-DK-PM-LP:79, JOBBIK:
László - ÚMP - 0 , Me z e i Jáno s 102.

Európa parlamenti választási eredmények településünkön: A névjegyzékben lévő választópolgárok száma
754 fő. Megjelent választópolgárok
száma 170 (22,55%). 1. FIDESZKDNP:80 (47.34%), 2. JOBBIK:30
(17.75 %), 3. MSZP:23 (13.61%),
4. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ:13 (7.69%), 5. LMP:12 (7.1%),
6. A HAZA NEM ELADÓ:5 (2.96%),
7. EGYÜTT-PM:4 (2.37%), 8. SMS:2
(1.18%).
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 2014. július 21. naptól 2014. július 25. napig nyári
igazgatási szünet miatt az Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás részben szünetel. Az
igazgatási szünetben 2014. július
23-án 8.00 órától 12.00 óráig a
hagyatéki és az anyakönyvi ügyintézés teljes körűen történik.

Hallgass ránk! - Internetes rádió indul Kardoskúton
Kardoskúton először indul útjára internetes rádiós
adás, amelynek műsorvezetője Őzse Peti. Az ötlettől
a megvalósításig hosszú út vezetett. A kezdetekről
és a jövőbeli célokról kérdeztük a fiatalembert.

jobbra fejleszteni. Jelenleg a tesztüzem folyik, próbáljuk
a lehetőségekhez mérten a maximumot kihozni.
- Milyen időközönként szól majd a rádió? - Egyenlőre
heti két alkalommal tervezzük az adást, a délutáni órákban, amelyet hirdetni fogunk a kardoskut.hu oldalon.
- Mióta foglalkozol a rádiózással? - Komolyabb szinten - A rádiózással kapcsolatban van-e távolabbi terved?
még nem rádióztam, de úgy kb. egy éve on-line foglal- - Még nem gondolkodtam róla, majd meglátjuk, hogy
kozom vele.
hogyan alakul a jövő.
- Honnan jött az ötlet, hogy komolyabban foglalkozAz IFI LIVE Rádió internetes elérhetősége:
zál vele? - Láttam egy ilyen adást, ami megtetszett és
www.kardoskut.hu/radio
szerettem volna magam is csinálni egy ilyet. Remélem
e-mail címük: radio@kardoskut.hu
NB
sikerülni fog.
- Kik segítették a megvalósítást? - A művelődési házban
egy régi raktárhelységet Édesapám önkéntes munkájával
átalakítottunk, hogy a rádiózás mellett ifjúsági klubszobaként is használhassuk.
- Mik a tervek? - Remélhetőleg minél tovább tudjuk
csinálni a rádiózást, örömet okozva a hallgatóknak.
Szeretnék minél több érdekes embert meghívni a faluból
illetve akár más ismert személyiséget meghívni egy-egy
Fotó: VP
interjúra. Emellett sok zene fogni szólni és a lehető leg-
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Hírek az iskola háza tájáról
Márciusban négy alkalommal szerveztünk játékos feladatokkal tarkított iskola előkészítő foglalkozásokat. A nagycsoportos óvodások
ízelítőt kaptak arról, hogy mi vár
rájuk szeptembertől, megismerhették leendő tanító nénijüket. Minden
nálunk járt leendő elsősnek ízlett a
kínálat. Sajnáljuk, hogy csak a gyerekek tetszését sikerült elnyernünk.
Nem értjük, hogy a kiscsoportos
körülmények közötti helyi tanulási-tanítási környezetet néhányan
elutasítva, zsúfolt városi iskolába
íratják gyermeküket.
Továbbtanuló nyolcadikosaink az
idén is az első helyen megjelölt középiskolába nyertek felvételt. Ketten
gimnáziumban tanulnak tovább
Orosházán, ketten békéscsabai műszaki szakközépben folytatják tanulmányaikat. Négyen szakiskolákban
fognak szakácsnak, hegesztőnek,
vendéglátósnak, bolti eladónak
tanulni.
Ének szakos tanárnőnk Tóth Margit
gyermekáldás miatt márciustól már
nem tanít iskolánkban. Gombkötő
Judit Emese angol tanárunk február
közepén felmondott, lemondva egyúttal közalkalmazotti státuszáról is.
Kettőjük kiesése az oktató-nevelő
munkából nagy veszteség. Pótlásukra Palyov Pál tanár úr és Vígh
Zsanett tanárnő érkezett. Tanár úr
már évekkel ezelőtt tanított iskolánkban, boldog nyugdíjasként újra
segítségünkre van. Vígh Zsanett februárban végzett a Szegedi Egyetem
magyar-angol szakán. Tanári pályáján első tanítási tapasztalatait nálunk
szerzi meg. Kívánjuk neki, hogy a
nem könnyű, de szép hívatásában
találja meg örömét, alkotókedvét,
ezzel is szolgálva tanítványai javát.
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A tanév utolsó harmada a versenyek, vetélkedők időszaka. Ebben
az évben új területeken is próbára
tehették tanulóink magukat. Először
neveztünk be a Kereskedelmi és Hitelbank által meghirdetett „Vigyázz
Kész Pénz!” pénzügyi vetélkedőbe.
Az alapos előkészítő munka eredményeképpen bejutottunk a szegedi
regionális döntőbe, ahol szoros és
érdekes versenyben az ötödik helyezést értük el. Utólag felmerül a
kérdés: Mi lett volna az eredmény, ha
a felkészítők lelkesedése jobban ráragadt volna a csapattagokra? Csapattagok: Arany Dorina, B. Szabó
Gyula, Dénes Gabriella, Haász Edit,
Nádasdi Alexandra, Bánfi Tibor.
Felkészítőjük Gombkötő Lajosné
tanárnő volt.

Számítógép használat verseny megyei döntőjében Juhász Arnold 7.o.
tanuló 4. helyezést ért el. Felkészítő
tanára: Lázár Péter

Második alkalommal vettünk részt a
városi könyvtár zenei vetélkedőjén,
amit a 19. századi magyar zene és
verbunkos témakörében szerveztek.
Tavalyi helyezésünktől egy hel�lyel elmaradva, a harmadik helyen
végeztünk. Csapattagok: Szabó
Vanessza 6.o., B. Szabó Gyula 7.o.,
Bánfi Sándor 8.o. Felkészítő tanáruk:
Palyov Pál.

A csanádapácai iskolai farsang
jelmezversenyén arany minősítést
kapott Lunczner Petra és Lunczner
Gyula. Felkészítőjük Lunczner Gyuláné Anikó volt.

Az alsó tagozatosok pusztaföldvári
tantárgyi versenyén is indultunk.
Harmadikosok tollbamondási versenyén Fánczi Gina első lett, szép
olvasási versenyen Buzai Bence pedig második. Felkészítőjük Hajdúné
Hegedűs Mária. A negyedikesek
szép olvasási versenyét Halász Martin nyerte. Felkészítője Verasztóné
Farkas Judit.
Márki Zalán az úszó diákolimpia
országos döntőjében a 100 méteres
hátúszásban új egyéni csúccsal a
11. lett.

Az iskolai ballagás időpontja:
2014. június 14, szombat 10 óra.
Az oldalt összeállította:
Verasztó József

A Pro Vértes Közalapítvány Madarak, Fák Napja Országos Verseny területi döntőjét megnyerve az országos döntőbe jutottunk. Az országos
versenyre Solt Szabolcs és Horváth
Éva kardoskúti természetvédők
önzetlen segítségünkre voltak a felkészülésben. Ezúton is köszönjük.
A Herman Ottó Országos Biológia
Verseny megyei döntőjében, népes
mezőnyben Nádasdi Alexandra ötödik helyezést ért el. Teljesítményéért
főigazgatói dicséretet érdemelt. Felkészítő tanára: Vincze István.
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Néhány kipróbált, bevált recept a háztartásban
Az interneten egyre másra terjednek az ökoháztartással kapcsolatos
újabb és újabb tanácsok. Engem
is elkapott a hév, s néhány dolgot
kipróbáltam. Van, ami bevált hosszú ideje alkalmazom is - van,
ami nem. Ebből a már bevált módszerekből fogok néhányat közre
adni. Ne féljenek az újtól, s attól,
hogy nem drága vagy nem divatos
márka, mégoly hatásos lehet.
Számomra nagy sikerélmény volt
egy általános tisztítószer készítése,
mely a konyhában, fürdőszobában
is megállja a helyét. Egy használaton
kívüli 5 l-es, ép zománcú lábasban
a következő anyagokat főzzük ös�sze: 3 – 3,5 l víz, 250 g mosószóda,
100g szódabikarbóna. Azért, hogy
jó illatú legyen a tisztítószerünk,
válasszunk az ízlésünknek megfelelő pipereszappant, és ennek a felét
reszeljük bele a fenti keverékbe.
Forraljuk fel, pár percig takarékon
főzzük, hogy minden hozzávaló feloldódjon. Vigyázzunk, ki ne fusson.
Tegyük félre. Időnként egy habverővel jól keverjük el. Ha már nem
forró, folyamatos keveréssel (kb.10
perc) hűtsük le. Egy régi nagy mosó
géles flakonban tároljuk. Konyhai
csempe, gáz, sütő dörzsölés nélküli
tisztítására, zsírtalanítására kiváló.
A ráégett zsírt is remekül leoldja.
Nem karmolja össze a felületet,
tiszta vizes lemosás után ragyogó
felületet kapunk. Használható mosogatásra, konyhabútor lemosásra
is. Természetesen utána tisztavizes
lemosást alkalmazzunk. Én mindég meleg vizet használok, így nem
hagy csíkot maga után a törlés. Ezt a
„tisztítószert” használom felmosásra
is. Szoktam még külön egy öblítős
flakonba 50g bóraxot tenni, erre
ráöntöm a kész, még meleg „gélt”,
jól összerázom, és már fertőtlenítő
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lemosásra alkalmas tisztítószert
kapok. Ez penész ellen is kitűnő
hatással bír, amelyet a fürdőszobában a csempe, kád, kagyló, WC
tisztítására használok. Az eredmény:
ragyogó tisztaság, kellemes illattal.
Az ecet is remek tisztítószer, de nem
szeretem a szúrós, nehezen elillanó
szagát. Ezért citromsavat használok helyette. Hetente 1× 2 csomag
citromsavat kevés vízzel paszta sűrűségűre feloldok. Puha szivaccsal
áttörlöm a kádat, csaptelepeket,
kagylót. Ezzel a vízkő a fürdőszobából teljesen kitakarítható. Sőt a
csempe, padlólap fugáinak átdörzsölése után tiszta felületet kapunk.
A kissé elhanyagolt fugák több időt
igényelnek. De nem kell minden héten súrolni, hiszen már az általános
tisztítóval is rendben tudjuk tartani.
S miért lehetséges a fenti eredményt
elérni? A mosószóda zsíroldó, vízlágyító és szennyoldó hatással bír.
A szódabikarbóna képes elnyelni
a legzavaróbb illatokat is, mert
semlegesíti a baktériumok okozta
savas anyagokat. A szódabikarbóna
fertőtlenít is. Sőt, vízlágyító hatása
is van. A bórax gyengén zsíroldó és
fertőtlenítő hatású. A mosószóda,
szódabikarbónával kombináltan a
szokásos mosószerhez adva (1/3
részben) fokozza a tisztítóhatást.
Fehér ruhák, ágyneműk mosásához
fele-fele arányban adagolva a fehérítő hatást fokozza. Mindamellett
lágyítja a vizet, így a mosógép vízkövesedését csökkenti. A szódabikarbónát beszórhatjuk a cipőnkbe
is, majd hagyjuk állni benne egész
éjszaka: nemcsak, hogy szagtalanítja a lábbelit, de megakadályozza
a későbbi lábgombásodást is. A
hűtőben - kistálban tartva - szagtalanít is. A kerti munkák után is jó
hasznát vehetjük a szódabikarbónának, kezünkre szórva tisztít, fehérít

és puhít is. Kozmetikai célokra is
használhatjuk. Erre azonban csak
a gyógyszertárban kapható formáját használjuk. Fogfehérítésre heti
2× alkalmazzuk. Egyszerűen csak
rászórjuk a nedves fogkefére és alaposan átdörzsöljük minden oldalát
a fogainknak. Bőrradírnak is remek.
Kettő kávéskanál szódabikarbónára
annyi meleg vizet öntünk, hogy
pasztaszerűvé váljon. Ezt felkenjük
az arcunkra, óvatosan dörzsöljük
bőrünkre. Pár perc után langyos
vízzel leöblítjük. Utána a szokásos
arckrémmel bekenjük bőrünket.
Még sok dolgot kipróbáltam, amik
jól beváltak, de hely hiánya miatt
azokat nem tudom most megosztani. Próbálják ki a fenti praktikákat,
hiszem, hogy nem fogják megbánni.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna

Két új egyesület
Az idei évtől két új egyesületet is jegyezhet Kardoskút község és amint
már arról hírt adtuk, bejegyzésre
került mindkettő.
A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület kidolgozta és
egyesületi ülésén a tagok egyhangúan elfogadták az éves munkatervet. Ebben fő célkitűzésük, hogy az
egyesület mihamarabb minél több
vidéki rendezvényen bemutatkozhasson, illetve a későbbiekben
gyermektáboroztatás is megvalósíthasson településünkön. Terveik
szerint a téli időszakban egy falusi
disznótoros rendezvényt tartanának a falu lakosságának.
A Kardoskúti FŐNIX Kulturális
Egyesület tagjai új színdarabok
tanulását kezdték meg, illetve
környékbeli rendezvényeken, táborokban vállalnak közreműködést, szereplést.
NB
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Információk a művelődési házból
A XV. Falunap időpontja: 2014. A községi könyvtárból a lejárt hajúlius 19. szombat.
táridejű kikölcsönzött könyveket
kérjük, hogy szíveskedjenek vis�Az idei falunapi főzőversenyre szahozni. Beiratkozási díj továbbelőzetesen a művelődési ház igaz- ra sincs. Hivatalos nyitva tartás:
gatójánál lehet jelentkezni június hétköznap 13 órától 17 óráig. Ettől
hónap első felétől. A főzőknek 2014. eltérő időpontban is szívesen állunk
június 27-én, 17 órától megbeszélést rendelkezésükre!
tartunk a művelődési házban.
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából
Könyvtári hírek: törvényi változá- Kardoskútra is ellátogat a Kávészüsok miatt könyvtárunk számára a net együttes 2014. június 12-én, csüBékés Megyei Tudásház és Könyvtár törtökön 12 órától. Az iskolai szünet
közreműködésével szerezhetjük be előtti gyermeknapot a megzenésített
könyvállományunkba az új köny- versekből álló díjmentes koncert
veket. Az állománygyarapításhoz zárja, amelyre minden érdeklődőt
szívesen fogadjuk a lakosság javasla- szeretettel várunk.
tait, hogy érdeklődésre számot tartó
könyvekkel tudjuk növelni a könyv- Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a
tár gyűjteményét. Mindazon köny- művelődési ház épületének felújítáveket, amelyeket helyben nem tu- sa elkezdődött. Mivel a munkálatok
dunk biztosítani a lakosságnak, azt alatt időszakos bezárásokra kerülkönyvtárközi kölcsönzéssel igyek- het sor, ezért szíves megértésüket
szünk megkérni Olvasóink számára. kérjük. Kérem figyeljék az intéz-

mény hirdetőtábláját és a település
honlapját, ahol értesítjük Önöket.
Fotó: VP

Előző lapszámunk rejtvényének
megfejtése: „A vén zászlótartó”.
A megfejtők között a Gádoros
Takarék által felajánlott ajándékcsomagot kisorsoltuk, amelyet
Farkas Ildikó nyert. Ajándékához
gratulálunk!

Kedvező terembérleti változások
A művelődési ház és az olvasókör alól, az egyéb költségek megtéríhasználatát illetően új szabályozás tése mellett az alábbi esetekben:
lépett érvénybe 2014 márciusától.
Lakodalom céljára történő teA művelődési ház igazgatója elő- rembérlés esetében, amennyiben
terjesztésével, a képviselő-testület legalább az egyik házasulandó fél
jóváhagyásával változások léptek kardoskúti lakcímkártyával renérvénybe a terembérleti díjtételeket delkezik, a terembérlet díjmentes.
illetően. A részletes szabályzat a Ezen esetben a bérlőt terheli a
művelődési ház külső hirdetőtáb- közüzemi díjak mérőóra szerinti
láján illetve a település honlapján fogyasztásának megfizetése és a
a művelődési ház menüpont alatt szennyvíz elszállításának költsége.
elolvasható. A helyi lakosságot
bizonyos családi- és magánrendez- Kardoskúti lakcímkártyával rendelvények esetében megillető kedvez- kező nyolcadikos általános iskolás
ményekről tájékoztatjuk a követ- vagy végzős középiskolás tanuló
kezőekben. A kedvező változás az, ballagási családi eseményére illetve
hogy a kardoskúti lakcímkártyá- felsőfokú tanulmányait sikeresen
val rendelkező bérlő mentességet befejező hallgató diplomaosztójára
kap a terembérleti díj megfizetése a terembérlet díjmentes. Ezen eset-
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ben a bérlőt terheli a közüzemi díjak
mérőóra szerinti fogyasztásának
megfizetése illetve 100 fő felett a
szennyvíz elszállításának költsége.
A Pusztaközponti Olvasókör bérlésekor a kardoskúti lakcímkártyával rendelkező bérbevevő családi eseményeinek megtartásához
mentességet kap a terembérleti
díj megfizetése alól. A felmerülő
villany-, víz-, gázfogyasztás megtérítése a kulcs átadásától a vis�szavétel időpontjáig a mérőórák
alapján a bérlőt terheli. 50 fő feletti
vendégszám esetén a szennyvíz
elszállíttatása vagy annak költségtérítése szintén a bérlőt terheli.
Az oldalt összeállította: NB

2014.06.02. 19:13:53

8

KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2014. június

Egészségünk érdekében

Két püspök is szolgált

Kardoskút település közel 9,9 millió forint értékben
nyert pályázati forrást egészségügyi területen végzendő programokra és szűrésekre. A közreműködő
Zomedis Pharma Kft. részéről Starkné Szabó Eszter
dietetikus, egészségfejlesztő tájékoztatja Olvasóinkat
a részletekről.
Kardoskút Község Önkormányzata programját a
TÁMOP 6.1.2/11/1. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” keretében valósítja meg.
A közösségi egészségterv kidolgozása és a 2013 szeptemberétől 2014 augusztusáig tartó programok megvalósítása a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1114. azonosító
számú „Egészségfejlesztés Kardoskúton” című pályázat
segítségével elnyert forrásból valósul meg.

Fotó: VP
Az idén ünnepeljük az
első világháború kitörésének 100. évfordulóját
- emlékeztetett ünnepi
köszöntőjében Lengyel
György polgármester.
Kardoskúton évek óta
hagyomány, hogy május
végén együtt emlékezünk
a kardoskúti templomban az első- és második
világháború elesettjeire
és hős katonáira.

gyés püspök is szolgált
a helyi lelkészek mellett.
Az ünnepség részeként
az iskolások versekkel és
énekekkel idézték fel a
katonavilágot, majd a Kardoskúti Főnix Kulturális
Egyesület tagjai olvastak
fel Hencsei Kálmán könyvéből katonaleveleket. A
csanádapácai Rakonczai
Bíborka Karády-dala zárta
az ünnepi műsort, amely
után a jelenlévők és az
önkormányzat képviselői
helyezték el a megemlékezés koszorúit és virágait településünk három emlékművénél és a világháborús
katonák sírjánál.
NB

Kardoskút Község Önkormányzata 2013 szeptemberétől induló programja során a lakosság részére tápláltsági állapotmérést szervez, az egészséges táplálkozás,
kardiológiai, daganat megelőzés, stressz kezelés és
testmozgás témakörében egészségnapokat, előadásokat
rendez. A lelki egészség megőrzéséhez és a konfliktusok
kezelésében segítséget nyújtó csoportfoglalkozást indít.
Mindehhez külsős szakértő csoport, a Zomedis Pharma Az idei megemlékezés
Kft. segítségét is igénybe veszi.
alkalmával az ökumenikus istentiszteleten Gáncs
A következő előadás 2014. június 11-én 10 órától a Péter evangélikus püspök
cukorbetegségről hallhatnak az érdeklődők előadást a és Dr. Kiss-Rigó Lászművelődési házban. Az előadások mellett úgynevezett ló szeged-csanádi meESG-mérésre is lehetőség nyílik mindazoknak, akik időpontot egyeztetnek a polgármesteri hivatalban Kapuné
Impresszum
Sin Anikónál. A néhány perces vizsgálatok következő
Kardoskúti Hírmondó
időpontjai: 2014. június 11., július 9. és augusztus 13-a.
Kardoskút község ingyenes, közéleti időszaki lapja
Bízunk benne, hogy minél többen igénybe veszik a
díjmentes lehetőséget és eljönnek egészségügyi előadásainkra is - zárta gondolatát Starkné Szabó Eszter.
NB
A családsegítő szolgálat
ügyfélfogadása
2014. május 7-től megváltozott:
szerda, 8:00 – 11:00 óra között.
Halasztást nem tűrő esetben a 68/412-317-es vagy
a 70/9344-324-es telefonon, illetve személyesen
az Orosháza, Hajnal u. 1. szám alatti központi
irodánkban kérhet segítséget.
Gál József családgondozó
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Húsvétváró kézműves foglalkozás
Április tizenhatodikán húsvéti
készülődésre hívta a falu apraját,
nagyját a művelődési ház, az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő
Szolgálata.

pásztorfaragás mintakincsére épült.
Az alkotó számára a gazdag motívumvilág nagyfokú szabadságot is
jelent. Általános iskolánk alsósainak
gyorsan eltelt a tavaszi szünet előtti
utolsó iskolai nap délutánja. A több
mint húsz résztvevőnk otthonában
a húsvéti barkafára saját díszítésű
mézeskalács és karcolt tojás kerülhetett. Természetesen az is előfordult,
hogy a hazáig tartó „hosszú” úton az
illatos mézeskalács elfogyott.

A foglalkozáson lehetőség volt húsvéti mézeskalács díszítésre Andrékó
Pálné, Katika vezetésével. A tojás
karcolás alapjaival Gál József ismertette meg a résztvevőket.
A mézeskalács díszítést szinte mindenki rutinosan végezte, mert ennek
fortéjával már korábban megismerkedtek. A tojáskarcolástól néhányan
először megrettentek egy kicsit,
hiszen a kifújt festett tojáshéjra

Fotó: Török Attila
kellett tapétavágóval a mintát rákarcolni. A foglakozás kezdetén
megtudták az alkotni vágyók, hogy
a tojáskarcolás népi kultúránkban a

A szervezők ezúton is megköszönik általános iskolánk vezetésének
és tanárainak, hogy az alsósoknak
lehetővé tették a részvételt ezen az
alkotó délutánon.
Gál József

Öt megye szakemberei találkoztak községünkben
Öt megye (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest és Jász-NagykunSzolnok megye) településeinek
polgármesterei, falu- és tanyagondnokai, jegyzői és intézményvezetői találkoztak Kardoskúton a
Falugondnokok Duna- Tisza Közi
Egyesületének szakmai napján.
Csörszné Zelenák Katalin – az
egyesület ügyvezetője – köszöntőjét
követően a helyi Főnix színjátszó
társulat három színdarabbal mutatkozott be a konferencia résztvevőinek. Ezt követően Lengyel György
polgármester településbemutatója
következett, majd Varga Pál tanyagondnok a helyben működő
szolgálatról beszélt az érdeklődőknek. Balogh Attila - a Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai
Főosztályának osztályvezetője – a
vidékfejlesztési tervekről számolt
be. A Körös- Maros Nemzeti Park
igazgatójának, Tirják Lászlónak
az előadása zárta a találkozó dél-
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segítségével ismerkedhettek meg a
pusztával és az itt élő állatvilággal.
Bízunk benne, hogy a tartalmas szakmai nap után máskor
is ellátogatnak majd hozzánk a
résztvevők és jó hírét viszik szerte az országban Kardoskútnak.

Fotó: VP
előttjét. Az előadások szüneteiben
a résztvevők megismerkedhettek
helyi értékeinkkel: Andrékó Pálné
kézműves termékeivel mutatkozott
be, Bodrogi József és családja méhészeti bemutatót tartott, Verasztó
Józsefné vásárhelyi perecet kínált.
A reggeli eső szerencsére abbamaradt, így a településünkre érkezett
vendégek szép időben látogathattak
ki a Fehértóhoz, ahol szakvezetők

Második alkalommal került megrendezésre Pusztaközponton a
Tanyanap rendezvény. A kül- és
belterületen élő emberek egy közös
szabadtéri pikniken vettek részt.
Akik a hűvös idő ellenére mégis
úgy döntöttek, hogy kilátogatnak az olvasókör udvarára, egy jó
hangulatú szalonnasütős, grillezős
buliba csöppentek. A helyi színjátszó társulat három vidám jelenettel kedveskedett a vendégeknek.
Eközben főttek a finom falatok,
helyben főzött gulyáslevessel kínáltunk minden érdeklődőt. Az este
folyamán Gera István és zenekara
adta a talpalávalót egészen hajnalig.
VP
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Anyák napi köszöntés a nyugdíjas klubban

Fotók: VP
Évek óta hagyomány, hogy az általános iskolások versekkel köszöntik a helyi nyugdíjasokat Anyák napja
alkalmából.
Az idei évben sem történt ez másképp, így az első májusi klubdélutánon gyerekek hangjával telt meg a művelődési
ház klubszobája, ahol szeretettel és apró édességekkel várták őket a nagymamák és dédmamák. Az iskolások
köszöntése után a nyugdíjasok vacsorás rendezvénnyel zárták összejövetelüket, ahonnan minden nagymama
derűsen, egy-egy szál virággal a kezében térhetett haza otthonába.
Az oldalt írta: NB

Hajós nevezetességeivel ismerkedtünk
A község nyugdíjasai és a hozzájuk
csatlakozott lakosság Hajós településre látogatott el május végén az
Orbán-napi Borünnepre.
Úticélunk első állomása a kisváros
barokk kastélyának megtekintése
volt. Nemrégiben nyerte el díszes
pompáját egy európai uniós támogatásnak köszönhetően, így a kastély
és annak rendezett, gyönyörű kertje
elvarázsolt minket. A tárlatvezetés
után utunkat Hajós-pincefalu felé
folytattuk. Európában egyedülálló
az, hogy közel 1200 pince épült fel
mintegy 24 utcát alkotva ezen a
településrészen. A fesztiválra hagyományőrző csoportok érkeztek, akik
kora délutántól kulturális műsorokkal szórakoztatták az érdeklődőket.
A meleg, szinte nyári kánikulára em-
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lékeztető időjárás miatt mindenki a
hűvöset kereste. A vásári forgatag
mellett szervezett pincetúrára is
lehetett vállalkozni, ám csoportunkból csak néhányan mentek el egyegy pincészetbe. A nap melegétől

kitikkadtan értünk vissza a késő
esti órákban Kardoskútra. Az utazók nevében megköszönjük a helyi
képviselő-testületnek az utazáshoz
nyújtott anyagi támogatást.
NB
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Az egész nap a mozgásról szólt

Fotómontázs: VP
Az idei országos sportrendezvényhez tizenhat, községünkhöz
hasonló lakosságszámú település
csatlakozott az országból.

címért három kategóriában versenyeztek egymással a nevezők. Most
először a hölgyek is megmérették
erőnlétüket, elismerést vívva ki a
férfi nem előtt is. Minden kategóriában négyen-négyen versenyeztek
egymással. Az erőpróbák mindhárom kategóriában hasonlóak
voltak, csak kisebb-nagyobb kön�nyítések segítették a hölgyeket és a
juniorokat. Új erőnléti próbákkal is
színesedett az erősember verseny, s
a sportszerű versengést a nézőközönség tapssal, ovációval díjazta,
amely minden egyes versenyzőnek
egyformán kijárt. Az eredményhirdetéskor felemelő érzés volt látni a
résztvevők közös örömét, amikor
taps és éljenzés közepette átadtuk a
díjakat a helyezetteknek. Végezetül
az önkormányzat által felajánlott
harmincezer forint összértékű tombolatárgyak kerültek kisorsolásra,
majd vidám utcabál zárta a Kihívás
napját.

Immáron negyedik éve folyamatosan résztvevői vagyunk a programnak, április végéig kellett neveznie
mindazon településeknek, ahol ebben a formában is fontosnak tartják
a lakosság mozgásra való ösztönzését és az egészségtudatos szemléletet.
Megyénkből Murony és Kardoskút
nevezett a 2. kategóriában, ahol
az összesítésben a tizenhat nevező
kistelepülés közül a hatodik helyen
végeztünk. Éjfélkor a fáklyás falufutás, majd az éjszakai foci az ifjúsági
korosztályt csalta el a rendezvényre.
Ebben az évben szerencsére az időjárás nekünk kedvezett, csapadék
nem esett, így ragyogó napsütésben
folyhattak a programok. A helyi
általános iskolások és az óvodások
is örömmel kapcsolódtak be a nap
egészébe. Az esti záró program bizonyult ismét a legizgalmasabbnak, Ezúton is megköszönöm a közreahol is a „Falu legerősebb embere” működők készséges hozzáállását, az
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intézmények vezetőinek és dolgozóinak, Török Attila gyermekjóléti
munkatársnak illetve Süle Imrének,
az erős ember verseny lebonyolítását. Köszönet az egészségügyi
szűrésen végzett munkájáért Kisné
Károlyi Mariannak és Szabóné Ildikónak. A falu legerősebb embere címért zajló sportjáték végeredménye:
Női kategória:
1. Holló Renáta
2. Farkasné Pál Mária
3. Gál Hajnalka
4. Farkasné Németh Katalin
Junior kategória:
1. Varga Imre
2. Gál Szilárd
3. Kiss Imre
4. Arany Dániel
Felnőtt kategória:
1. Jankó Norbert
(négyszeres címvédő)
2. Őzse Richárd
3. Lencse János
4. Nagy Ferenc

NB
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Megkérdeztük a ballagókat: Hol tanulnak tovább?

Földesi Dominik
A Táncsics gimnáziumba
megyek általános szakra.
Még nem tudom, hogy mi
leszek, mivel foglalkoznék szívesen. Hiányozni
fog az osztály és a felső
tagozatosok, akikkel a
legtöbbet voltam együtt.
Biztosan furcsa lesz megszokni a naponkénti
buszozást Orosházára.
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Csizmadia Alexandra

Kocsány Dániel

Gyetyinás Pálma

Orosházára a Táncsicsba megyek továbbtanulni humán szakra. Azért
ezt választottam, mert
kedvelem a történelmet.
Később gyermekorvos
szeretnék lenni. Kíváncsi
vagyok az új sulira, de
tudom, hogy hiányozni
fognak a többiek, a régi
iskola és a jó programok.

Békéscsabán, a Gépészeti és Számítástechnikai
Szakközépiskolában a
gépész szakot választottam, mert otthon a gépek
mellett nőttem fel, amiket
ismerek. A későbbiekben
gépészmérnöknek tanulnék tovább, mert autógyárban szeretnék dolgozni. Biztosan nehéz lesz
megszokni az új iskolát,
hiányozni fog a kardoskúti
iskola. Remélem sikerül
majd megszokni a családtól való távollétet is,
mert kollégista leszek.

Az általános iskola után
az orosházi Mezgébe megyek szakiskolába. Eredetileg vendéglátás szakon
szerettem volna tovább
tanulni, de az nem indul, így szakácsnak fogok tanulni. Amint ezt
elvégeztem, le szeretnék
majd érettségizni. Kicsit
rossz lesz ősztől, mert
új környezetbe kerülök,
új társak közé. Jó volt itt
Kardoskúton az osztálytársaimmal együtt lenni.
Kíváncsi vagyok, hogyan
alakulnak a további évek.
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