A kereszténység legnagyobb ünnepe
húsvét, amikor Jézus feltámadását
ünneplik meg a hívő emberek. Ezt
azonban megelőzi a negyven napos
böjt időszaka, amely jó alkalom
arra, hogy ne csak az otthonainkat
tegyük tisztábbá és szebbé az ünnepnapokra, hanem saját magunkat
is bensőleg megújítsuk. A tavaszi
megújulás időszakában nem csak a
keresztény ember készül a húsvétra, hiszen hagyományaink is arra
sarkallnak - bár sok helyen sajnos
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egyre kevésbé tartják ezeket -, hogy
egymást meglátogassuk, nemcsak
a szűkebb - tágabb családjainkat,
hanem a barátokat és az ismerősöket
is. Bíztatnék mindenkit arra, hogy
húsvéthétfőn a szeretet jegyében
bátran keljen útra - s akár van a
zsebében egy kis üveg kölni vagy
illatos víz, akár nincs -, a jó szóval
ne fukarkodjon. Biztosan örömmel
veszik minden házban a látogatását,
ahova betér. A lányos házaknál jó
lenne, ha legalább ezen a napon nem

maradnának zárva az ajtók. Fogadják örömmel a betérő locsolkodókat
- az ifjakat és az éltesebbeket is!
Ezen gondolatok mellett kívánok
a húsvéti ünnepnapokra békés,
meghitt családi- és baráti összejöveteleket és áldott, a feltámadás
reményében bízó örömöt községünk
lakóinak és Szeretteiknek!
Vargáné Neller Borbála
főszerkesztő
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Lányok-asszonyok mozgásban
A több mint egy évtizedes aerobic
múlt nem tűnt el nyomtalanul a
művelődési házban, hiszen pár hónap kihagyás után, tavaly május óta
ismét dinamikus mozgásformában
lehet részük a hölgyeknek, amelynek
segítségével formában és edzésben
tarthatják magukat.
Közel egy éve, a tavalyi Kihívás
napján találkoztak először a mozgást szerető hölgyek Lele Dorinával,
aki azóta minden héten aerobic
edzést tart Kardoskúton. Március
közepén látogattam el egy csütörtök esti edzésre, hogy bemutassam
Olvasóinknak a művelődési házban
működő csoportot. A nagyterembe
érve még csend fogadott, az egyik
szegletben Dorina készült elő az
edzéshez. A tótkomlósi, látszólag törékeny alkatú, de edzett fiatal hölgy
kedvesen mesélt a sporthoz való
viszonyáról. Megtudtam, hogy Szegeden tanult a Szinergia Szakképző
Iskolában két évig, ahol öt szakot
végzett el, amelyből az egyik az aerobic edző szak. Szakmailag teljesen
képzetten, rutinosan áll a hölgyek
elé. A modern technikát felhasználva facebook-on előre egyezteti a
csoporttagokkal a következő edzés
formáját, hiszen itt az alakformáló
torna mellett eszközös, mégpedig
súlyzós és szalagos edzéseket tart. A
lányok-asszonyok örömmel jönnek,
a heti egy alkalmat hamarosan lehet,
hogy két edzésre is bővítik, mivel
megvan rá az igény. Eleinte nehezen
indult a csoport, de most már 8-10
fővel tartja az edzéseket, a 30-50 év
közötti hölgyeknek. Dorina még
lelkesen mesél, amikor kezdenek
gyülekezni a többiek a teremben.
Ki-ki átöltözködik, néhányan még az
elmúlt napok fontosabb eseményeit
beszélik át, amikor hozzájuk fordulok. Mit is lehetne ilyenkor kérdezni
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tőlük, mint hogy: miért is járnak el
rendszeresen az edzésekre. A tekintetem Erika felé esik, aki éppen ezen
az estén jött el először, mert jókat
hallott a csoportról, s szeret mozogni. Anikó invitálta, s kedvet kapott
hozzá. A rutinosabbak már körém
is gyűlnek, s szinte ontják magukból a szavakat. Anita: - Először is jól
megmozgat a torna, kifáraszt, ezért
jól alszom este. Nem utolsó sorban
fogyaszt és erősödöm általa. Már tíz
hónapja járok rendszeresen. Ildikó
veszi át tőle a szót: - Dorina nagyon
ügyes, jó edzést tart. Kifejezetten
tetszik a nyújtása, nincs izomlázam
utána. Az, hogy itt közösségben is
érzi az ember magát, az tuti. Nem
kell bizonygatniuk, látszik a szemeken, a lelkesedésen. Gabika ezt
helyezi előtérbe. Azt mondja, hogy
régebben nem is gondolta volna
magáról, hogy ő valaha is aerobicra
fog járni. Megismerte és nem tudja
abbahagyni. - Szeretem Dorinát,
ahogyan az edzést tartja, igazi profi.
Jó a csapat, összetartunk. Már készülünk a közös fotóhoz, amikor

Szilvi közelebb jön hozzám. Mégis
csak nyilatkozna, mert úgy gondolja,
hátha segíthet másokon azzal, ha
megosztja saját történetét. Orosházáról jár ide unokahúgával, de
lehet, hogy hamarosan még ketten
csatlakoznak hozzájuk. Elmondja,
hogy stresszproblémái voltak, sajnos gyógyszereket is szedett emiatt.
Amióta ide jár, azóta elhagyta az antidepresszánsokat. Mivel inzulinrezisztenciája is van, a vércukorszintje
nagyon ingadozik. Ideje más sportra
nincs, de ez az egy óra mozgás nagy
segítség neki arra, hogy rendbe tudja
tartani az egészségét. A beszélgetés
végén még elkattan párszor a fényképezőgép, majd a zenéé és Dorináé
lesz a terep.
Aki kedvet kapott ezek után a dinamikus mozgáshoz, az nyugodtan
csatlakozzon a csoporthoz. A sportruházat mellé csak egy laticelt és
törölközőt kell hozni. Természetesen
a mozgás után a megfelelő folyadékpótlásra mindig ügyelnek a lányok!
Vargáné Neller Borbála
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Községünket érintő idei terveinkről
Dióhéjban ismertetem az önkormányzat 2016. évre előkészített
terveit, a települést érintő aktuális
információkat.
A falugyűlésen közölt célok szerint
megkezdtük a belterületi járdák
felújítását. A pályázatba a Móricz
Zsigmond utca, Ady sor, Kossuth
utca, Táncsics Mihály utca és a
Munkácsy sor egyes szakaszai kerültek be. Ezen kívül a következő
években tervezzük a folytatást, mivel van még néhány rossz állapotú
járda a faluban. A 2015-ben elnyert
896.690 forint pályázati támogatást
az idén használjuk fel, több mint
nyolcszáz folyóméter rossz állapotú
járdaszakasz felújítására. Ugyanennyi összeget saját forrásból kell
mellétennünk, így összesen 1,8
millió forintból fogjuk beszerezni a
szükséges alapanyagokat. A felújítást
a közfoglalkoztatási közút program
keretében végezzük nyolc fővel.
Emellett a közterületek karbantartását további öt közfoglalkoztatott
látja el. Varrodai programot indítunk egyenlőre öt hölggyel, akik
közül vannak szakképzett varrónők
is. Az értékteremtő programokhoz
egy fő adminisztrátor alkalmazható.
Általános hosszú távú közfoglalkoztatásban egy főt tudunk alkalmazni.
Előreláthatólag tizenkilenc állást
tudunk ezekben a programokban
biztosítani, 2016. március 2-től
2017. február 28-ig. A közfoglalkoztatási pályázat támogatási keretében betonkeverő, bontókalapács,
aggregátor, fűnyíró kistraktor és
varrógépek kerülnek beszerzésre. A
járdák felújítását október 31-ig kell
befejeznünk, majd az ütemtervünk
szerint november 1-től folytatjuk a
térkőgyártást. Szeretném felhívni a
figyelmet, hogy a helyben gyártott
térkőből vásárolhatnak a Kardoskúti
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lakosok, jelenleg is van készleten.
A szabadidő hasznos eltöltéséhez,
az ifjúság egészséges fejlődéséhez
jó, ha van helyben foglalkozás. A
művelődési házban az előző évben
öt bejelentkezővel elkezdődött a
zeneoktatás, ahol egyelőre zongorán tanulnak diákok és felnőttek.
Lestyán Mihályné zongoratanárnő régebben ének-zenét tanított
Kardoskúton, aki szeretettel várja
a jelentkezőket. Az edzőterem a
különböző testmozgáshoz a felnőtt
korúaknak biztosít lehetőséget,
többen járnak edzeni. Szerencsére
még vannak aktív, elhivatott emberek, akik a sporttal foglalkoznak.
Nemrégen felkeresett Keresztes
István, aki bár már nem itt lakik, de
Kardoskútinak vallja magát. István
jelenleg a kaszaperi sportegyesületet
vezeti, és szeretné Kardoskúton is elindítani a szabadidősportot, többek
között a labdarúgást is. A nagy füves
pályán már egy kisebb mérkőzést is
szervezett. Érti a fiatalok nyelvét, és
elkötelezett. Támogatom az elképzeléseit, és figyelmébe ajánlom a sport
iránt érdeklődőknek.

A QR-kóddal lehetőség van bőséges
kép és egyéb információ megjelenítésére a mai modern telefonkészülékekkel, így ezek a néptörténeti
helyszínek vonzóvá válhatnak a
kirándulni vágyó fiatalok számára
is. Nagy Gyula, Szenti Tibor, a néptanítók, lelkészek, illetve számos
kardoskúti patrióta munkáját, az
eltűnt tanyavilág egykor nyüzsgő
életét rögzítve, maradandó emlékként, fizikai értelemben szeretném
kőbe vésni. Felkérek minden kedves
kardoskúti polgárt, amennyiben
van emléke, adata, fényképe a népiskolákkal, olvasókörökkel, egyházi
gyülekezettel, malmokkal és egyéb
létesítményekkel kapcsolatban,
keressen fel a hivatalban, vagy írja
le, illetve juttassa el hozzám archiválásra. A régi dokumentumokat és
fényképeket digitalizálni tudjuk és
visszajuttatjuk tulajdonosának.
Aki az emlékoszlopok állítását támogatni szeretné, szintén jelezze, vagy
vegye fel a kapcsolatot Ramaszné
Tóth Ibolyával a Kardoskút Községért Közalapítvány kuratóriumának
elnökével.

2013-ban kezdeményeztem egy
adatgyűjtést, „Akik a pusztáért so- Köszönet mindenkinek, aki segített
kat tettek” címmel. Most folytatjuk és segít a településünk múltjának
a munkát. Rövidtávú cél, hogy a emléket emelni.
Kardoskút közigazgatási területén
lévő valamennyi népiskola, olvaLengyel György
sókör és egyéb meglévő, vagy már
elbontott nevezetes épület, építmény helyén egy-egy emlékoszlopot
emeljünk. Az oszlopok megörökítik
az egykor népes Vásárhelyi puszta
kardoskúti határában a fontosabb
közösségi helyszíneket, és ezek az
emlékpontok térképen is megjelölhetőek lesznek GPS koordinátával
is. Ezeken az oszlopokon egy táblára
szeretnénk feltüntetni meghatározó
adatokat, illetve egy QR-kódot is.
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Beszámoló az elmúlt testületi ülésekről
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. 10. 29-én megtartott soron következő ülése
Orosháza Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának beszámolójával kezdődött, amit a Móra
Ferenc Művelődési Ház vezetőjének beszámolója követett. A Kardoskúti Hírmondó tevékenységéről is tájékoztatást kaptak a település vezetői, majd a Hivatal nyújtott tájékoztatást adóigazgatási feladatok teljesítéséről,
a bevételi előirányzatok adatairól. Az ülés keretében tárgyaltak a képviselők a 2016. évi költségvetést érintő
rendeletek előkészítéséről is. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában úgy határoztak, hogy
azt az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmény,
az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata útján kívánják ellátni. A
tanácskozás keretében tárgyaltak még a hulladékgazdálkodási feladatokról, továbbá döntöttek arról, hogy a
Vásárhelyi Pusztáért Egyesület alapító tagjai kívánnak lenni, megalkották a természetben nyújtott szociális célú
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletet és a szociális gondozó és ápoló képzettség megszerzése
érdekében tanulmányi szerződés kötéséről is megállapodtak.
A testület tagjai, a 2015. november 19-ei rendkívüli ülésen úgy döntöttek, hogy a földutak karbantartási munkálatainak elvégzése érdekében megbízzák a Kardoskúti Zrt-t.
A következő soros ülésre 2015. november 26. napján került sor, melynek első napirendi pontja a szemétszállítás
és a szociális alapellátás tevékenységéről szóló beszámoló volt. Ezt követően a képviselő-testület elfogadta 2016.
évi munkatervét is. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló rendeletet módosították a képviselők,
mely értelmében 2016. január 1. napjától a lakbér mértéke 20 Ft/m2/hó összeggel emelkedett. Módosításra került
a helyi adórendelet is, melynek értelmében 2016. évtől a kommunális adó mértéke 3000 Ft/év-ről 6000 Ft/évre emelkedett. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének előkészítése érdekében több döntést is meghozott;
létszámcsökkentést rendelt el, a dologi kiadásokon belül 5.830.000,- Ft-os megtakarítás beépítéséről határozott,
továbbá egyéb gazdaságossági intézkedést fogadott el, mint pl. a cafeteria megszüntetése a közalkalmazottak
részére, a tanyagondnoki szolgálat kiadásainak csökkentése, a civil szervezetek részére nyújtott támogatás
csökkentése, a közfoglalkoztatottak részére juttatott Erzsébet utalvány megszüntetése, illetve a munkavállalók
részére az év végi jutalmazás előirányzatként történő betervezésének megszüntetése. Elfogadták a 2016. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervet és jóváhagyták a Békés Megyei Kormányhivatal által megküldött, Orosházi
járásra vonatkozó iskolai felvételi körzet-tervezetét. Megállapították, hogy a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati eljárás eredménytelen volt. Telephely módosítás miatt a
fogorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés módosítását szavazták meg, valamint elfogadták a Csanádapácai
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított költségvetési előirányzatait. A TOP pályázati lehetőségek
kapcsán a fejlesztési cél projektötletté fejlesztése, projektötlet projekté fejlesztése és pályázat összeállítása és
benyújtása céljából megállapodás kötéséről döntöttek a Projektfelügyelet Kft-vel.
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójára az év utolsó ülésén, 2015. december 10. napján
került sor, majd a DAREH létrehozását célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára is
sor került. Egyebek között az Önkormányzat tulajdonában lévő hardver eszközök karbantartása és szervizelése,
a rendszer szoftver elemeinek karbantartása és felügyelete, a rendszer felügyeletére és fejlesztésére vonatkozó
tanácsadás és konzultáció, valamint az Önkormányzat honlapjának karbantartása céljából, továbbá a fűtés, vízés gázrendszerének felhasználói vezetékei és berendezései folyamatos üzemeltetésére, karbantartására kötött
szeződések felülvizsgálatát követően 2016. évre kedvezőbb összegben kötött szerződést a képviselő-testület.
Tárgyaltak még a képviselők az Orosháza-Kardoskút Széchenyi Zsigmond Vadásztársasággal kötött külterületi
földterületek használatára vonatkozásában, és a szavazás eredményeképpen a lejárat dátumát hosszabbították meg
2020.12.31. napjára. Egyhangúlag döntöttek még arról is, hogy mentesítik a tanyagondnokot – a tevékenységi
napló vezetésével kapcsolatosan – a nyilvántartási lapon a szolgáltatást igénybe vevők aláírása alól.
2016. évben az év első testületi ülésére január 28. napján került sor, ahol az Önkormányzat 2016. évi költségvetését
tárgyalta a képviselő-testület és azt alkalmasnak találta további kidolgozásra és közmeghallgatás előtt történt
ismertetésre. A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését elfogadták a képviselők.
Napirenden volt még a kulturális rendezvények időpontjának meghatározása, ahol a 2016. évi falunap dátumául
2016. július 16. napját tűzték ki.
Folytatás az 5. oldalon.
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Folytatás a 4. oldalról.
A 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló jelentés elfogadását követően rendeleteket
alkottak a képviselők, melynek keretében döntöttek a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről és a köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról. Módosították a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodást és a Közös Hivatal szervezeti és működési szabályzatát is. Az
Egyebek napirendek között a Falugondnokok Duna - Tisza Közi Egyesülete pártoló tagjaként hozzájárultak a
működéséhez és döntöttek az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosításáról is. Rendeletalkotási kötelezettségüknek eleget téve megszületett Kardoskút Község Önkormányzatának
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelete.
Fekete Zita

Betekintés a Közalapítvány munkájába
2015-ben megvalósult tevékenységeink:
- A gyermeknapon ugrálóvár bérlés történt, melynek egy részét az alapítvány vállalta
- „Az igazmondó juhász” címmel gyermekszínházi előadás került támogatásra
- Alsó tagozatos korú gyermekeknek a szegedi Vadasparkban tett kirándulásának támogatása
- A helyi óvódásoknak mikuláscsomagot készítettünk
- A falunapi hagyományos rendezvénysorozat keretében a kézműves foglalkozás vezetését támogattuk
- A több évtizede megrendezésre kerülő Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat eredményhirdetésére megjelentetett antológiának nyomdai költségét támogattuk
- Az András-napi disznótor megrendezéséhez nyújtottunk támogatást
- Sporteszközt vásároltunk a 2015-ben, a művelődési háznál megnyílt kondicionáló terembe
- A falunapon elismertük Szabó László önzetlen, a közösségért végzett munkáját
- Országos versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 2015-ben végzett két gyermeket részesítettünk jutalomban, név szerint: Arany Dorinát és B. Szabó Gyulát
Az alapítvány igyekszik a községi rendezvények sikerességében tevőlegesen is részt venni. A kuratóriumi tagjai
közül többen képviseltettük magunkat a 2015. évi karácsonyi gulyásfőzés lebonyolításában.
Novákné Gondos Anikó munkahelyi elfoglaltságára hivatkozva bejelentette kuratóriumi tagságáról való lemondását. A Képviselő-testület Szabóné Miklós Ildikót választotta új kuratóriumi taggá, aki a jelölést elfogadta,
bejegyzése a Cégbíróságon folyamatban van. Eredményes munkát kívánunk Ildikónak.
2016-ban az alapítvány fókuszában a gyermekek, a sport, az egészséges életmód támogatása áll. Alapító okiratunkba több új tevékenységet vettünk fel: sporttal kapcsolatos beruházások támogatása, határon átnyúló
kapcsolatok erősítése, műemlékvédelem, helyi kiadványok megjelenésének támogatása.
Tekintettel arra, hogy az oktatás a helyi iskolában szünetel, a gyermekek több iskolában tanulnak. Eredményeik
objektív értékelése így nem lehetséges. Azonban elkötelezettek vagyunk abban, hogy már gyermekkorban el
kell ismerni, ha valaki többet tesz a közösség asztalára. Kérjük a szülőket, a nagyszülőket, a szomszédokat, ismerősöket, ha a gyermek akár tanulmányai során, akár magatartásában, segítőkészségében megítélésük szerint
dicséretet érdemel, a helyi művelődési házban elhelyezett dobozba bedobva írják meg nekünk. A falunap előtt
a kuratórium minden évben dönt két gyermek díjazásáról.
Az Alapítvány bevételei az Önkormányzattól nyert pályázatból és az SZJA 1%-os felajánlásából származnak.
Kérjük, támogassák célkitűzéseink megvalósítását az SZJA 1%-os felajánlásával. Adószámunk: 18381535-1-04
Itt mondunk köszönetet a 2015-ben felajánlott 1%-os támogatásokért, amelynek összege 131.215,- Ft volt.
Ramaszné Tóth Ibolya, elnök
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Éves közgyűlés a turisztikai egyesületnél
A Kardoskúti Faluszépítő és Tu- 150 fő turista, az ország különböző
risztikai Egyesület március 5-én területeiről. Részt vettünk mintegy
harminc különböző rendezvényen
tartotta éves közgyűlését.
rendezőként, társrendezőként vagy
A napirendi pontok között szere- meghívottként. Az elmúlt évről
pelt az elnöki beszámoló a 2015-ös szóló részletes beszámoló és a 2016.
évről, a 2016. évi munkaterv és évi programterv olvasható a www.
költségvetési terv. Fontos napirend kardoskut.hu települési honlapon.
volt a tisztújítás is, hiszen a korábbi A 2016. évi programtervben szetisztségviselőknek lejárt a két évre repelnek a már hagyományosnak
szóló mandátuma. A beszámolóban mondható programok (majális,
elhangzott, hogy örvendetesen a disznótor) és lesz új rendezvény is.
taglétszám elérte a 40 főt, ami azt Június 4-én rendezünk egy Puszta
jelzi, hogy egyre többen ismerik fel találkozót, az egykori pusztai taegyesületünk célját és a megvalósí- nyákon élő, dolgozó, iskolába járó
tásban szeretnének részt venni. Az személyeknek. Az ország minden
elmúlt évben vendégül láttunk több tájáról várunk vendégeket. Ősszel
mint négyszáz fő látogatót. Ebből folytatjuk a tavalyi évben meg250 fő volt iskolás és több mint kezdett fásítási programunkat.

Ebbe szeretnénk bevonni a lakosságot is olyan formában, hogy aki
teheti és vállalja egy darab facsemete
beszerzési költségét (kb.10 ezer forint), mi cserébe táblával jelezzük az
ültető nevét.
A közgyűlés megválasztotta a régi-új
tisztségviselőket. Egyetlen változás
van, az ellenőrző bizottságban Vízvári Zoltán egyéb elfoglaltságára
hivatkozva lemondott és helyette
Fánczi Istvánt választotta a közgyűlés.
Köszönöm tagjainknak és minden
kedves támogatónknak az egész évi
munkát és a támogatást.
Kocsis Péter, elnök

A kulturális egyesület évértékelése
A tavalyi évben tíz vidéki meghívást kaptunk, amelyekre örömmel
készültünk. Emellett három alkalommal lépett fel községünkben
társulatunk. Egyesületi munkánk
többrétű, amelyről az alábbiakban
olvashatnak.

Ehhez a munkához egyesületünk
saját forrásként közel 300.000.- forintot biztosított, az önkormányzat
230.000.- forintos hozzájárulása
mellett. A több mint félmilliós fejlesztés részeként reflektorokat szereltünk fel és a régi mozigépházat
felújítottuk. Újra funkcióval látjuk
A tavalyi évet lezárva elmondhatjuk, el azáltal is, hogy a rendezvényeken
hogy egyesületi formában működve a technikai vezérlések ezentúl innen
igyekszünk minél több részt vállalni is működtethetőek lesznek.
a község kulturális életében és települési értékeinek gyarapításában. Az idei év is több mindent tartoHagyományteremtő szándékkal gat számunkra. A határon átnyúlétrehívtuk és saját egyesületi bevé- ló kulturális- és testvértelepülési
teleinkből vendégül láttunk 80 főt kapcsolatok érdekében továbbra is
2015 augusztusában, a Kardoskúti elkötelezettek vagyunk arra nézve,
Amatőr Színjátszó Találkozón. Az hogy az erdélyi magyar testvéreinket
egyesületünknek székhelyet bizto- 2013 nyara után ismét megörvensító művelődési ház nagytermében deztessük a Homoródjánosfalvi
fény- és hangtechnikát fejlesz- Falunap keretében. Ehhez az úthoz
tettünk, önkéntes munkánkkal. főként a fiatalabb tagjainknak, akik

hirmondo_2016_marcius.indd 6

vidéken tanulnak, sokat kell félretenni, plusz munkát vállalni. Az
egyesület tagsága ezért úgy döntött,
hogy az erdélyi út előtt még több
fellépést vállal, hogy anyagilag is
finanszírozni tudjuk nyári fellépésünket és ottani tartózkodásunkat a
testvértelepülésen. Községünkben
az idei évben is tervezünk műsoros
estet meghirdetni, várhatóan a nyár
folyamára.
Úgy tapasztaljuk, hogy tevékenységünket értékteremtőnek tartja a
lakosság.
Megköszönjük mindazoknak a
támogatását, akik munkánkat elismerik, akárcsak egy jó szóval vagy
pénzbeli támogatással.
Őzse Zoltán, elnök
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Két évtizede szolgálnak a biztonságunkért

A Kardoskúti Polgárőr Egyesület
2016-ban is megtartotta soros
közgyűlését. A közgyűlésen az
egyesület tagjain kívül meghívott
vendégek is részt vettek, így a
település polgármestere, a Békés
Megyei Polgárőrök Szövetségének elnökhelyettese, illetve a helyi
körzeti megbízott is jelen volt az
eseményen.

működik e szervezeti formában,
továbbá az alapító tagok közül már
csak néhányan polgárőrök a mai
napig, de munkájukon érezhető,
hogy igazán sajátjuknak érzik az
egyesületet, ezt a rendszeres szolgálatvállalásukkal támasztják alá.
Az egyesületről kiderült, hogy az
utóbbi időben több új taggal bővült
a létszám, az új tagok lendületükkel,
kitartásukkal segítik elő a település
Az elnök beszámolt a saját és az közbiztonságának szinten tartását.
egyesület előző évi munkájáról,
majd hallható volt az egyesület Az elmúlt évben két tag, nevezetepénzügyi beszámolója és végül a sen Károlyi László és Mucsi Sándor
felügyelő bizottság számolt be tevé- kitüntetésben részesült, melyet a
kenységéről.
megyei szövetség elnökétől személyesen vehettek át. Ezúton is
Megtudhattuk a közgyűlésen, hogy szeretném megköszönni eddigi
az egyesület hivatalosan húsz éve munkájukat és jó egészséget kívánok
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nekik, hogy még sokáig erősítsék kis
csapatunkat. Úgy gondolom, sokat
tanulhatunk tőlük, hisz a település
minden szegletét, továbbá a Kardoskútiak nagy részét jól ismerik, és
áldozatos munkájukkal jó példával
szolgálnak előttünk.
Végezetül buzdítok mindenkit, aki
a szabadidejéből szeretne és tud a
település biztonságára fordítani,
keressen bennünket és lépjen be
közénk.
Kérjük, támogassák egyesületünket az SZJA 1%-os felajánlásával.
Adószámunk: 18375767-1-04
Írta és fotó: Török Attila, elnök
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Ünnepi megemlékezés1848-49 hőseiről
Március idusát megelőző este
ünnepi megemlékezésre várta a
település lakosságát a község önkormányzata, a művelődési ház
nagytermébe.

Fotó: VP

A márciusi ifjakra, példájukon
keresztül emlékezett beszédében
Lengyel György polgármester, majd
a Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület színjátszóinak műsorát tekintette meg a közel ötven fős ünneplő
közönség. A megemlékezés fáklyás
felvonulással folytatódott, majd a
Hősök Emlékművénél koszorúzással ért véget.
NB

Magánszemélyek kommunális adója
Kardoskút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 21/2013.
(XII.19.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
2. Magánszemélyek kommunális
adója 2. §
(1) Az adó mértéke adótárgyanként,
illetve lakásbérleti jogviszonyonként 6.000,- Ft.
(2) Az adó 50 %-át kell megfizetnie
a nyugdíjas, vagy járadékos személynek - a jogosultság megszerzését követő év első napjától -, ha
más rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik.

(3) Kedvezmények megítélése szempontjából „a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról” szóló 1993.
évi III. törvény értelmező rendelkezései az irányadók.
(4) Adókedvezményt egy adózó csak egy adótárgy után vehet
igénybe.
A jogosultság megszerzése a bevallási nyomtatvány kitöltésével realizálódik, tehát amíg az adózó a bevalláson nem jelzi, hogy nyugdíjas,
addig az adóhatóságnak nincs tudomása arról, hogy nyugdíjassá vált.
Kérem, hogy aki a kedvezményét

érvényesíteni kívánja, az szíveskedjen befáradni a hivatalba nyomtatványért (vagy letölteni a www.
kardoskut.hu honlapról), és kitöltve,
aláírva visszajuttatni a hivatalhoz.
A változás jellegéhez beírni, hogy
nyugdíjas és a nyugdíj törzsszámot.
Mivel a helyi adótörvény úgy rendelkezik, hogy az adó év közben
nem változik, ezért a kedvezmény is
csak a következő évtől adható meg.
Tóth Józsefné
Adóügyi és gazdálkodási
ügyintéző

Harminc éves lett a nyugdíjas irodalmi pályázatunk
Az idén három évtizede lesz annak, hogy először
meghirdetésre került két kategóriában a nyugdíjasok
számára kiírt irodalmi pályázatunk.
Az ötletgazda Nagyné Szöllősi Teréz volt, aki akkoriban
a művelődési ház igazgatónőjeként - szavaival élve - a
helyi nyugdíjasokkal együtt egy nagyot álmodott. A
pályázat sikerességét mutatja, hogy azóta is töretlenül
él, népszerű az idősebbek körében. A mai világ sajnos
túl elgépiesedett és elszemélytelenedett, ezért is fontos
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hogy az irodalom szeretete és a személyes kapcsolatok
legalább megmaradjanak. A díjkiosztó ünnepségeken
nem csak a közel ötven pályázó vesz részt évről-évre,
hanem a hozzátartozók és a barátok is. Ilyenkor Kardoskút egy kis szigetté válik, ahol a vidékiek is jól érzik
magukat. A pályázat kiírójaként örömmel venném, ha a
helyiek közül még többen írnának verseket, prózákat.
Idei pályázati kiírásunk megjelent, a település honlapján és a művelődési ház hirdetőjén is olvasható. NB
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Teendők gyermekkori lázas állapot esetén
A sajtóban, az interneten keringő, sokszor ellenőrizetlen forrásból származó írások, másrészt a láz kapcsán jelentkező szülői aggodalom és tehetetlenség egyaránt indokolttá tette, hogy egy hazai gyakorlati kiadvány segítsen az
érintetteknek ebben a témakörben az eligazodásban. Lázcsillapítót manapság inkább csak közérzet javítási célból
adunk. Ennek biztosítására célszerű lehet otthon lázcsillapítót tartani. A lázcsillapító adagolását a készítményhez
csatolt betegtájékoztató szerint kell végezni, kivéve, ha azt az orvos másképp nem rendeli. A láz gyermekkorban
gyakran előforduló, emelkedett testhőmérséklettel járó állapot. A láz nem oka a betegségeknek, csupán kísérő
tünete! A láz a szervezet betegséggel szembeni védekezésének részeként akár hasznos is lehet. Megjelenése
mégis sokszor aggasztó lehet a szülők számára, ezért gyakran fordulnak ilyenkor az orvoshoz. Szerencsére a
lázas állapot az esetek túlnyomó többségében gyorsan és problémamentesen megoldódik, otthoni ápolás mellett
is. A lázas állapot emellett a szervezet számára fokozott folyadékveszteséggel is jár, amit nagyon fontos pótolni
a kiszáradás elkerülése céljából! A magasabb testhőmérséklet odafigyelést igényel. Ugyanakkor a láz mértéke
vagy tartóssága legtöbbször önmagában nem alkalmas egy gyermek állapota súlyosságának megítéléséhez.
Különösen igaz ez egészen fiatal csecsemőknél! Csecsemőknél testhőmérsékletet legmegbízhatóbban a végbélben lehet mérni. Végbélben mérve a lázmérő által mutatott érték 0,5 0C-kal magasabb, mint hónaljban mérve.

Egyes gyógyszerek (lázcsillapító szerek), megkönnyítik a láz elviselését, és egyben csillapítják is azt. Ugyanakkor
ezek a szerek nem gyógyítják meg magát a lázat kiváltó betegséget, és lázgörcs kivédésére sem alkalmazhatók.
A lázcsillapító gyógyszerek lázcsillapításra és a beteg komfortérzetének javítására szolgálnak. Ilyen célból lázas
betegnek nyugodtan adhatók, ha más kizáró ok nincs (pl. allergia az adott szerre). Egyszerre azonban nem
adható a kétféle lázcsillapító! Viszont, ha az egyik nem segített, később adható a másik. Lázcsillapítók esetén,
akárcsak más gyógyszerek esetében is, a gyógyszer túladagolás veszélyének elkerülése céljából mindig figyelmesen
olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát további információkért! Figyelem! Szaliciláttartalmú lázcsillapítók adása 10 éves életkor alatt nem javasolt! Az antibiotikum nem lázcsillapító, annak adása
csak orvosi utasításra kezdhető meg. Az utóbbi évtizedben a fizikális lázcsillapítást sok kritika érte, főleg a
kellemetlen szubjektív élmények miatt. Sok helyen nem is javasolják ezért ezt a módszert. Ugyanakkor magas
láz esetén a kíméletes, mértékkel, óvatosan alkalmazott, tolerálható fizikális hűtés - gyógyszeres lázcsillapítással
kombináltan - hatásos lehet magas láz esetén. Alkalmazása megkímélheti a szervezetet a gyógyszerek sokszor
fölösleges gyakori adásától is. Gyermek számára a kíméletesen végzett hűtőfürdő jelentheti a legkevesebb szubjektív kellemetlenséget. A didergést mindenképpen el kell kerülni, mert akadályozza a hőleadást. Segíthet, ha az
aktuális testhőmérsékletű (tehát nem hideg!) fürdővizet lassan, óvatosan hűtjük, amíg nem kellemetlen, de 31o
C alá ilyenkor se hűtsük! Gyakran kavargassuk, és a kellemesen langyos vízzel locsolgassuk a gyermek testét.
Soha ne alkalmazzunk jéghideg vizet! Soha ne hagyjuk egyedül a lázas gyermeket a fürdőkádban! Hatásosabb a
hűtés, ha csak mellig ér a víz, és a szabadon maradó testfelületet locsolgatjuk az összekevert vízzel folyamatosan,
mintha nyakig érő vízbe ültetjük bele a gyermeket. Ne folytassuk a hűtést, ha a testhőmérséklet már 38 °C -ra
csökkent! Szívbeteg gyermek kíméletes hűtőfürdőztetése csak nagyon óvatosan és természetesen csakis szoros
felügyelet mellett végezhető! Kékülés a keringészavar tüneteinek erősödése, didergés, vacogás fokozódása esetén
a borogatást azonnal abba kell hagyni, illetve a gyermeket ki kell venni a kádból, mert ilyen esetekben a várttal
ellenkező hatást válthatunk ki. Lázas gyermek betakarásakor kerüljük a vastag takarókat, paplant, mert ezek a
hőleadás akadályozásával hőpangást okozhatnak, és nem megy le a láz. Ügyeljen a rendszeres itatásra - szoptatott
csecsemőnél az anyatej a legjobb -, hogy a folyadékvesztést, kiszáradást elkerüljék. Figyeljen a kiszáradás jeleire
(száraz száj, lepedékes nyelv, könnyek hiánya, aláárkolt szemek, a fejtető szintjéhez képest besüppedt kutacs (kutacs: a kis kerek „puhaság” a csecsemő feje tetején), kevesebb vizelet. Biztassa a gyermeket a további ivásra, ha a
kiszáradás jeleit észleli. Forrás: ÁNTSZ (2015)
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
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Fejtse meg rejtvényünket egy ajándékkosárért
Sorsolás: 2016. április 15-én, a
műv. házban. Nyeremény: Rikács
Zoltán által felajánlott 2000.-Ft.
értékű ajándékkosár. A megfejtéseket az elérhetőség megjelölésével a
művelődési ház fali postaládájába
kérjük bedobni április 15-én, 16
óráig. Meghatározások: 1. csoportos edzés a műv.házban, 2. helyi
biliárdbajnok vezetékneve, 3. edzést
tart a műv.házban (keresztnév), 4. új
kuratóriumi tag a közalapítványban
(asszonynév), 5. a polgárőrök szolgálnak érte, 6. civil működési forma,
7. a betegséget gyakran kíséri, 8.
helyi sakkozó testvérpár családneve,
9. Jézus feltámadásának ünnepe.
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Az idén is megvédte bajnoki címét
Január 16-án, reggeltől estig biliárdoztak a művelődési házban, a
„Kardoskút biliárdbajnoka” címért
küzdöttek. A 16 nevező közül Seres
Péter nyerte el a megtisztelő címet
és a vándorkupát, már harmadik
alkalommal. A rendezvényt a Klub
120 Biliárd Egyesület és a Móra
Ferenc Művelődési Ház közösen
szervezte.
Végeredmény:
I. Seres Péter
II. Mórocz Sándor
III. Mocsári Zoltán
IV. Szűk Tibor

Az oldal hírei:
Terjékné Kaposi Andrea

Sakkal indult a XIX. Lantos György Emlékverseny
A XIX. Lantos György Emlékverseny a sakk sportággal kezdődött a
művelődési ház nagytermében.
A 34 versenyző 11 településről
nevezett: Kardoskúton kívül Árpádhalom, Battonya, Csanádapáca,
Mezőhegyes, Mezőkovácsháza,
Orosháza, Pusztaszer, Pusztaföldvár, Szarvas és Tótkomlós
képviseltette magát. A legfiatalabb
versenyző 10, a legidősebb 86 éves
volt. A megnyitót Lengyel György
polgármester és Horváth Antal
versenyszervező tartotta.
Ezután a község- és a verseny
résztvevői nevében elhelyeztük
a temetőben Lantos igazgató úr
sírján az emlékezés virágait. Svájci
rendszerű, kilencfordulós versenyen mérkőztek meg a játékosok.
A bajnokság hat órán keresztül
tartott, három órakor hirdettünk
eredményt.
A szervezésben nyújtott nagy segítséget köszönjük Héjja Bálintnak és
feleségének, Ilikének, a szakmai lebonyolítást pedig Horváth Antalnak!
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Eredmények:
Vidéki versenyzők:
1. Sáfrán István (Tótkomlós) 7 pont
2. Kunos Zoltán (Orosháza) 7 pont
3. Tamási Zoltán (Orosháza) 6,5 pont
4. Váczi Sándor (Orosháza) 6,5 pont
Kardoskúti versenyzők:
1. Héjja Bálint 5,5 pont
2. Héjja András 5,5 pont
3. Dunai Attila 4 pont
Különdíjak:
A legfiatalabb versenyző: Bálint Olivér (Szarvas)
A legidősebb versenyző: Ürmös Gyula (Mezőkovácsháza)
A legjobb ifjúsági versenyző: Ökrös Zsombor (Orosháza)
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Egy híján húsz éve pattog a labda
Március 12-én, szombaton folytatódott a XIX. Lantos György Emlékverseny az asztalitenisz bajnoksággal.
Három kategóriában lehetett nevezni: férfi, női és páros. Öt településről érkeztek a versenyzők: a helyieken
kívül Árpádhalom, Orosháza, Tótkomlós és Végegyháza sportolói mérték össze az erejüket. 26 résztvevő (ebből
5 hölgy) kezdte meg a versenyt. Öt asztalon pattogott a labda reggel kilenctől délután háromig. A bajnokok
kupát, minden helyezett oklevelet és érmet kapott jutalmul.
Eredmények:

Női kategória:
1. Katona Mátyásné (Árpádhalom)
2. Császár Vivien (Végegyháza)
3. Ribovics Jánosné (Végegyháza)
3. Nagy Flóra (Árpádhalom)
Férfi kategória:
1. Farkas Dávid (Orosháza)
2. Farkas Rudolf (Orosháza)
3. Ribovics János (Végegyháza)
3. Schneider György (Orosháza)
Páros kategória:
1. Farkas Rudolf – Farkas Dávid (Orosháza)
2. Nyári László – Nagy József (Orosháza)
3. Katona Mátyásné (Árpádhalom) – Ribovics János (Végegyháza)
3. Schneider György – Zsemberi Tamás (Orosháza)
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Fotó: TN

Terjékné Kaposi Andrea
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