
Bemutatkozunk

Az immár három számot 
megért lap megjelente-
tésének  ötlete Varga Pál 
képviselő nevéhez fűződik. 
A Képviselő-testület az 
ötlet lelkes támogatója- 
ként már számos felada- 
tának eleget tett. 

Elfogadta a lap Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, 
sőt a 2010. évi CLXXXV. 
törvénynek (Médiatv.) kö-
szönhetően már módo-
sította is. Anyagi forrást 
biztosított a próbaszámok 
megjelentetéséhez, valamint 
a folyamatos működés-

hez. A 299/2010. (XII. 16.) 
sz. határozatában Pappné 
Neller Borbálát bízta meg 
a Kardoskúti Hírmondó 
felelős szerkesztői felada-
tainak ellátásával, majd 
egy későbbi határozatában 
a kiadói feladatok ellátá-
sával is. Egyidejűleg – ala-
pítóként – javaslatot tett 
a szerkesztőség tagjainak 
személyére. Így a felelős 
szerkesztő munkáját segíti:

• Rajki Judit, aki fotós-
ként dolgozik az Oroshá-
zi Élet szerkesztőségénél, 
szabadidejében pedig tu-

dásával segíti a helyi lapot.
• Varga Pál önkormányzati 
képviselő, aki Kardoskút 
honlapjának szerkesztője-
ként eddig is oroszlánrészt 
vállalt a helyi média mű-
ködtetésében, teszi ezt most 
már az újság hasábjain is.
• Verasztó József az OVÁI 
PSZI Kardoskúti Tagin-
tézménye igazgatójaként 
az iskola és az óvoda háza 
tájáról árasztja a híreket, 
érdekes olvasnivalókat.
• dr. Mészáros Erzsébet 
jegyző, az önkormányzat 
és a Polgármesteri Hiva-
tal részéről szolgáltatja a 

híreket, lakossági tájékoz-
tatókat, közleményeket.
• Buzai Csaba külső mun-
katársként olvasószerkesztői 
teendőket lát el, azaz stilisz- 
tikailag és helyesírásilag 
ellenőrzi megjelenés előtt 
az újságot.

A lap nyilvántartásba vétele 
folyamatban van, így lassan, 
de biztosan valamennyi 
jogszabályi követelménynek 
eleget téve működhet és 
válhat a helyi tájékoztatás 
fontos eszközévé.

dr. Mészáros Erzsébet

Fotómontázs: Rajki Judit
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Maskarások délutánja

Fotók: Rajki Judit

A farsangot Magyarorszá-
gon már a középkor óta 
ünneplik. Míg a királyi 
udvarokban karneválokat 
tartottak, addig a falvak-
ban a farsang volt a hús-
vétot megelőző negyven 
napos böjt előtti féktelen 
mulatozás időszaka. 

A farsang és a báli szezon 
a tél elbúcsúztatását, va-
lamint a tavasz várását 
egyaránt jelenti. Nekünk 
pedagógusoknak minden 
egyes farsang jó alkalom 
arra, hogy az idő múlásával 
is szembesüljük: amikor 
is összejövetelünkön egy-
kori tanítványainkat szü-
lőkként láthatjuk viszont.
Az idén is nehéz helyzetbe 
került a zsűri, amikor a 

díjazottakat kellett kivá-
lasztania. Több esetben a 
szerencsére bízták a döntést.
17 jelmezbe 28 beöltözött 
gyerek felvonulását láthat-
ták a jelenlévők, többek 
között itt volt a Pókember, 
Csontváz, Egérkék a sajt-
ban, Nyuszi, Cica, Bohóc, 
Vámpír, Focista, Varázsló, 
Vadász, Legó-ember, és a 
Való Világ lakói. A beöltö-
zők kis versikével mutat-

koztak be a közönségnek. 
Egerek a sajtban: ”Tele van 
az egérpocak, visít a gazda-
asszony. Figyeljünk! A seprű-
jével nehogy agyoncsapjon”. 
A legszebb jelmezesnek 
Szörnyella de Frász (Simora 
Ivett 2.o.), legötletesebbnek: 
Túró Rudi (Móga Lilla 2.o.),
legfelismerhetetlenebbnek: 
Ariel (Nagy Alexandra 1.o.),
legcsúnyábbnak: Dart Vader 
 (Havasi      Gyula    4.  o.) bizonyult.

Csoportjelmez győztes: Bo-
szorkák (Lunczner Petra 2.o. 
– Mócz Vivien 1.o.). Az ered- 
ményhirdetés után az idén 
is megpróbáltuk a telet bá-
buégetéssel megijeszteni és 
a szokásos ügyességi játékok 
sem maradtak el. Újdonság 
volt moderntánc csoportunk 
műsora, amelyet a nagy 
siker miatt majdnem két-
szer adtak elő. A tombo-
lasorsolás után már csak 
a menlevéllel rendelkező 
általános iskolások marad-
hattak a bálban 21 óráig, 
amely a középiskolás ifjú-
ság szórakozásával zárult.
A szervezőket, közremű-
ködőket elismerés és kö-
szönet illeti, mint ahogy a 
kulturáltan szórakozókat is.

Verasztó József
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Az elmúlt testületi ülések összefoglalója
Az elmúlt időszakban a 
Képviselő-testület két ülést 
tartott, melynek legfonto-
sabb, a lakosságot legin-
kább érdeklő napirendjeit 
az alábbiakban foglalom 
össze.

2010. december 16-án az év 
utolsó testületi ülésének ha-
gyományos napirendi pontja 
volt a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről készített 
beszámoló, mely a köz-
ség honlapján olvasható. A 
2011. évi költségvetési kon-
cepció tárgyalása kapcsán 
a testület határozatot fo-
gadott el, mely szerint öt 
millió forint fejlesztési elő-
irányzatot biztosít út és par-
kolók építésére a Béke utca 

– Petőfi utca – Árpád sor 
által határolt területen. Sor 
került a 2011. évi munkaterv 
elfogadására, mely alapján ti-
zenegy soros testületi ülésre 
kerül sor, összesen 34 darab 
napirenddel. A bejelentések 
napirendje keretében mó-
dosításra került a gyermek-
védelem helyi rendszeréről 
szóló 4/2006. (III. 31.) sz. 
önkormányzati rendelet 
1. sz. melléklete, mely a 
gyermekétkeztetés térítési 
díjait szabályozza. Ennek 
értelmében 2011. január 
1-jétől az intézményi térítési 
díjak az óvodások esetében 
teljes ellátás esetén 380,- Ft/
nap. Elfogadásra került a 
Kardoskúti Hírmondó Szer-
vezeti és Működési Szabály-

zata, megbízásra került a lap 
főszerkesztője, valamint a 
testület – mint alapító – ja-
vaslatot tett a szerkesztőség 
tagjainak személyére. 2011. 
január 27-én került sor az 
idei év első testületi ülésére. 
Ezen sor került a 2011. évi 
költségvetés első fordulóban 
történő megtárgyalására. 
Lényeges változás, hogy a 
2010. év zárása alapján a 
pénzmaradvány összege 
nagyságrenddel változott, 
mintegy 19 %-kal csökkent 
a koncepcióban szereplő 
becsült összeghez képest. 
A működési kiadások az 
összes kiadás 71,25 %-át 
teszik ki, míg a felhalmozási 
kiadások 15,9 %-ot, a tarta-
lék pedig 12,84 %-ot. Ösz-

szességében megállapítható, 
hogy önkormányzatunk 
pénzügyi helyzete kedvező, 
forráshiánnyal, hitelfelvé-
tellel nem kell számolni. A 
költségvetés napirendjéhez 
kapcsolódott a falugyűlés 
előkészítésének napirend-
je. A képviselők döntöttek 
arról, hogy 2011. február 
9-én, 18 órai kezdettel kerül 
sor a falugyűlésre a művelő-
dési ház nagytermében. Sor 
került még a március 15-i 
nemzeti ünnepi megemlé-
kezés előkészítésére, támo-
gatási kérelmek elbírálására, 
valamint döntött a testület a 
közfoglalkoztatás területén 
pályázatok előkészítéséről 
és beadásáról.  

Hivatali hírek
1.) A Központi Statisztikai 
Hivatal a község területén 
önkéntes lakossági adatszol-
gáltatáson alapuló adatfel-
vételt végez a lakosság uta-
zási szokásai témakörében. 
Az összeírási munkát iga-
zolvánnyal ellátott kérde-
zőbiztosok végzik. A címek 
kijelölését véletlenszerű 
kiválasztással hajtják végre.
2.) A Nemzeti Adó- és Vám- 
hivatal Békés Megyei Adó-
igazgatósága Orosházi Ki-
rendeltségén az ügyfélfo-
gadás rendje 2011. február 
1-jétől a következő:
• hétfő:  8-12 és 12 - 18;
• kedd: nincs ügyfélfogadás;
• szerda: 8 -12 és 12 -15;
• csütörtök: 8 -12;
• péntek: 8 -12.
3.) Rendelkezésre állási 
támogatás helyett bérpótló 
juttatás: a Nemzeti Köz-

foglalkoztatási Program 
keretében az aktív korú nem 
foglalkoztatott személyek 
részére megállapított ren-
delkezésre állási támogatást 
2011.   január 1-től a bérpótló 
juttatás váltotta fel. Összege 
a mindenkori öregségi nyug- 
díj legkisebb összegével egye- 
zik meg. Az ellátásra való 
jogosultságot továbbra is 
szociális rászorultság alap- 
ján kell megállapítani, de az 
érintetteknek az eddigieknél 
aktívabban kell közremű-
ködniük a munkakeresés-
ben, azaz a bérpótló jutta-
tásban részesülő személy 
köteles:
• álláskeresőként együttmű-
ködni a munkaügyi köz-
ponttal;
• köteles iskolai végzettsé-
gétől és szakképzettségétől 
függetlenül a kirendeltség 

által felajánlott munkát – 
beleértve a közfoglalkozta-
tást is – elvállalni;
• a munkaügyi központ által 
felajánlott képzési lehetősé-
get, vagy munkaerő-piaci 
programban való részvé-
telt elfogadni. A juttatásra 
való jogosultságot évente 
felül kell vizsgálni. A folyó-
sítás egy éve alatt a juttatásra 
jogosult személynek legalább 
30 nap munkaviszonyt – bele- 
értve az egyszerűsített foglal- 
koztatást, közfoglalkozta-
tást, közérdekű önkéntes 
munkatevékenységet – kell 
igazolni. A jogosultsági felté-
tel teljesül abban az esetben 
is, ha az érintett 6 hónap idő- 
tartamot meghaladó mun-
kaerő-piaci képzésben, vagy 
munkaerő-piaci program-
ban vesz részt.

Adónk 1%-a
2011-ben a törvény értel-
mében 1%-ot felajánlani 
annak a civilszervezetnek 
lehet, mely legalább 2 éves 
(azaz 2009. január 01. előtt 
alakult meg hivatalosan). 
Kiemelkedően közhasznú 
szervezet esetében legalább 
1 éves működés szükséges 
(azaz 2010. január 01. előtt 
jegyezték be). 

Településünkhöz kötődő 
alapítványok és adószámai-
kat az alábbiakban közöljük:

Kardoskút Községért Köz-
alapítvány: 18381535-1-04

Kardoskúti Bűnmegelőzé-
si és Önvédelmi Egyesület:
18375767-1-04 

Kistérségi Agrárfejlesztési 
Alapítvány :18386011-1-04

dr. Mészáros Erzsébet

ME
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A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás fontos 
tudnivalóiról kérdeztem 
Török Attilát, aki a kistér-
ségi szinten működő szol-
gáltatás rendszergazdája.

- Ki működteti a jelzőrend- 
szeres szolgáltatást és hány 
készülék van üzembe he-
lyezve?
A jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás működtető-
je az Orosházi Kistérség 
Többcélú Társulása. Jelen-
leg a tíz településen 265 
készülékünk van össze-
sen, ebből Kardoskúton hét 
üzemel. Ezek működését 
két átjátszó antenna segíti.
- Kik és milyen feltételekkel 
kaphatnak ilyen készüléket?
Ezeket a készülékeket idős, 
rászoruló beteg emberek 
illetve mozgásukban kor-
látozott személyek vehetik 

igénybe. Meghatározott 
feltételekhez kötik a rászo-
rultságot, amelyek a követ-
kezők: a kérvényező rossz 
egészségügyi állapota és 
mozgásában való korláto-
zottsága indokolja a készü-
lék kihelyezését.  Emellett 
egyedülállónak kell lennie 
a kérvényezőnek, illetve 
házastársak esetében mind-
két félnél teljesülnie kell a 
rászorultságnak. 
- Hogyan kell elképzelnünk 
ezt a jelzőkészüléket illetve 
miként működik az egész 
rendszer?
A gondozott lakásában fel 
van szerelve egy készü-
lék, amelyhez egy nyakba 
akasztható nyomógomb 
tartozik. Amennyiben se-
gítségre szorul a gondo-
zott, ennek megnyomásá-
val jelzést küld. Ez a jelzés 
a központi számítógépre 
érkezik, ami a Gádorosi 
Gondozási Központban van 
elhelyezve. Ide egyébként is 
fél óránként „életjel” érkezik 
a kihelyezett készülékekről. 
Ezáltal folyamatosan ellen-

őrizni tudjuk, hogy műkö-
dőképesek-e a készülékek. 
- Amikor a központi gépet 
eléri a jelzés, onnan hogyan 
jut el a segítség a bajba jutott 
személyhez?
A központi számítógépünk 
mellett 24 órás szolgálatot 
tartunk fent, így a gép mel-
lett tartózkodó gondozó 
azonnal értesíti az aktuális 
település gondozónőjét, 
akinek 30 percen belül a 
helyszínre kell érkeznie.
- Kardoskúton kik látják el 
ezt a feladatot?
Községünkben Tibáné Ham- 
vasi Zsuzsanna és Szabóné 
Miklós Ildikó látja el a gon-
dozónői teendőket. Nekik 
kell szakszerűen ellátni a 
gondozottat, mivel fel is 
vannak szerelve alapvető or-
vosi műszerekkel, úgymint 
vérnyomásmérő, vércukor-
szint mérő, gyógyszerek 
illetve komolyabb baj esetén 
értesítik a háziorvost vagy 
az ügyeletet.
- Hol lehet igényelni a ké-
szüléket?
Helyben az említett gondo-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
zónőknél és nálam, de meg 
kell felelni a már említett kri-
tériumoknak. Sajnos nincs 
elég jelzőkészülékünk, mert 
nagyon drága a beszerzése. 
- Milyen visszajelzéseket 
kaptak eddig, illetve mit 
tanácsol ezúton is a haszná-
lóknak?
Nagyon pozitív a vélemény 
a készülékkel kapcsolatban. 
Az egészségügyi segítség 
mellett vagyonvédelmi fel-
adatot is ellátott már, mivel 
volt rá eset, hogy a készülék 
sípoló hangja elriasztotta 
a lakásban bent járó beha-
tolót. Tanácsom az lenne, 
hogy a nyomógombot tart-
sák mindig kézközelben, 
mert sajnos volt már rá 
példa, hogy valaki két napig 
feküdt a földön, mire a hoz-
zátartozói megtalálták, mert 
nem érte el a készüléket. 

- Köszönöm az olvasóinknak 
nyújtott hasznos információ-
kat, reméljük, csak ritkán 
kell használni a nyomógom-
bokat!

NB

A Móra Ferenc Művelődési 
Ház és Községi Könyvtár 
a 2011. évben is meghirdeti 
ny ugdíjas ok számár a 
vers- és prózaíró pályázatát.  

A pályázat beadásának 
határideje: 2011. április 30. 

Beküldési cím: 

Móra Ferenc Művelődési 
Ház és Községi Könyvtár 
5945, Kardoskút, Március 
15. tér 1.

Pályázati feltételek: 
- saját irodalmi művel lehet 
pályázni
- korábban nem adta be 
az alkotást Kardoskúton a 
pályáztatóhoz
- egy alkotó maximum 10 

Irodalmi pályázatunk felhívása

pályamunkával indulhat 
(a két kategóriát tekintve 
összesen)
- a pályamunkákat gépelve, 
3 példányban kell bekülde-
ni (lehetőleg Times New 
Roman betűtípus, 12-es 

betűméret szerint). Aki-
nek van internet  hozzá- 
férése kérjük e-mail-ben is 
küldje el munkáit a pályáztató 
e-mail címére: muvelode-
sihaz@kardoskut.hu. Ez 
azonban a postai beküldést 
nem helyettesíti!

A pályázatok elbírálását 
követően a díjkiosztó ün-
nepség várható ideje 2011. 
augusztus hónap közepe, 
amelyre minden pályázó 
postai úton kap meghívót.
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Az év vége sem telt el prog-
ram nélkül a művelődési 
ház életében, a gyerekek és 
a fiatalok számára többféle 
programot szerveztünk. 

A karácsony és szilveszter 
közötti időszakban kedvelt 
játékaikban mérhették ösz-
sze tudásukat. Egyik nap 
az ifjúság kérésére LAN-
partit szerveztünk. Ez egy 
olyan közösségi játék, ahol a 
résztvevők a helyi hálózatba 
kötve többszereplős számí-
tógépes játékokat játsza-
nak, ameddig csak bírják. 
Külföldön vannak olyan 
versenyek, ahol több napig 
is eltart egy játék. Nálunk 12 

gépen folyt a parti. A neve-
zők előre készültek: enni-
innivalóval felszerelkezve, 
otthoni gépeiket cipelve 
érkeztek délelőtt a házba. 
Kellett is a kalória, mivel 
este hétig tartott a bajnok-
ság. Másnap, hogy elgém-

beredett tagjaikat meg-
mozgathassák asztalite-
nisz versenyt rendeztük, 
amelyhez már felnőttek is 
csatlakoztak. A Szilveszteri 
Kupa nevet viselő megmé-
rettetés minden sportbarát 
számára jólesett, főként a 

karácsonyi evészet után. A 
téli szünetben első ízben 
rendeztünk bajnokságot a 
nemrégiben ajándékba ka-
pott léghoki asztalon. Izgal- 
mas meccsek folytak, a dél-
utáni órákban fejeztük be a 
versengést. Ezek után már 
a másnapi bulira pakoltunk 
be a fiatalokkal, hiszen meg-
szervezték maguknak a szil-
veszteri összejövetelt, amely 
jó hangulatban telt el. Az 
ifjúság közösségi élete úgy 
tűnik kezd megalapozódni, 
hiszen - mint majd követ-
kező cikkünkben beszá-
molunk róla - nemrégiben 
megalakult a Kardoskúti 
Ifi Klub.

A téli szünetben sem unatkoztak a fiatalok

NB

Új közösség alakult

Már nagyon régóta fon-
tolgattuk, hogy alapítunk 
egy Ifi-klubot, ami most 
valóra is válhatott a műve- 
lődési házban. 

Szinte minden délutánunkat 
itt töltöttük, sőt én még néha 
ott is tanultam a könyvtár-
ban. Felvetettük a dolgot, 
hogy alapítunk egy Ifjúsági 
klubot, hogy legyen valami 
„értelme” is az ottlétünknek. 
Úgyis mindig együtt vagyunk 

biliárdozunk, pinyózunk, 
léghokizunk, a netesben va-
gyunk vagy akár csak beszél- 
getünk. Borika néni felaján- 
lotta nekünk a lehetőséget, 
hogy alapíthatunk egy klu- 
bot, ha komolyan gon-
doljuk (még egyszer kö-
szönjük neki ezt a lehe-
tőséget). Erre csak igent 
mondhattunk és elindult a 
folyamat. Egyeztettünk Bori- 
ka nénivel és Varga Palival, 
hogy mikor tarthatjuk meg az 

első gyűlést, amin felmérjük 
hány embert érdekel a klub. 
El is jött január 14-e, az ala- 
kuló  összejövetelünk idő-
pontja,  amin kerek húsz fiatal 
vett részt. Nagyon örültünk 
neki, mert nem gondoltuk 
volna, hogy ennyi embert 
érdekel. Megválasztottuk 
az elnököt, a két helyettest 
és a „pénzügyminisztert”, 
név szerint: elnök lett Kin-
cses Benjamin, helyettesei 
Fosztó Sándor és Hopka At-
tila, a „pénzügyminiszter” 
Farkas Ferenc. A választá-
sok után megbeszéltük előre 
az egy hónapos tervünket, 

hogy miket szeretnénk csi-
nálni. Elhatároztuk, hogy 
nemcsak móka és kacagás 
lesz, hanem kivesszük a 
részünket a falu életéből 
is. Részt fogunk venni a 
tavaszi szemétszedésben 
és segítünk lebonyolítani 
a falunapi programokat.  
Február 5-re kitűztünk egy 
jó kis bográcsost, egy „ösz-
szekovácsoló” vacsoraként. 
Adott a lehetőség, hogy nyá-
ron elmenjünk egy közös 
kirándulásra, amire már előre 
gyűjtjük a pénzt. 

ifj. Kincses Benjamin

Lunczner Gyula kardoskúti 
amatőr festő kiállításának 
megnyitójára tisztelettel 
meghívjuk az érdeklődőket 
a művelődési ház klubter-
mébe, 2011. február 25-én, 

pénteken 17 órára. A ki-
állítást megnyitja Pappné 
Neller Borbála, a művelő-
dési ház igazgatója. A tárlat 
2011. március 3-ig tekint-
hető meg.

Programajánló

Fotó: Rajki Judit

Fotó: Rajki Judit
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Karácsony közeledtével 
melegétel osztást szervezett 
Varga Pál önkormányzati 
képviselő községünkben. 
A gondolat megszületé-
séről és megvalósításáról 
beszélgettünk.
 
-  Milyen indíttatásból gon-
doltad úgy, hogy megszerve-
zed és anyagilag is támoga-
tod a gulyásleves főzést?
- Az év vége felé közeledve, 
karácsony előtt az emberek
igyekeznek elfelejteni a min- 
dennapok nehézségeit, a 
gondokat és bajokat. Talán 
még nagyobb hangsúlyt kap 
az egymás iránti segítség-
nyújtás fontossága. Ilyenkor 
egy apró figyelmesség is fel-
értékelődik a másik szemé-
ben. Egy jó szó, egy baráti 
beszélgetés vagy egy tányér 
meleg étel is bizony sokat 
tud jelenteni a nehéz hét-
köznapokban. Ezen gondo-
latok mellett fogalmazódott 
meg bennem novemberben 
az az ötlet, hogy egy tányér 
meleg gulyáslevessel ked-
veskedjünk a helyi embe-
reknek. Háromszázötven 
adaggal számoltunk, holott 
tudtuk, szerencsére ennyi 
igazán rászoruló ember 
nincs a településen. Sok 
olyan család él viszont, ahol 
több gyermek van, munka-
nélküli az egyik szülő, illetve 
idős, egyedül élő ember él a 
háztartásban. 
- Az elmúlt években is volt 
már példa melegétel osztásra 
Kardoskúton.
- Igen volt, ám most úgy 
éreztem, hogy mi magunk 
is meg tudjuk valósítani itt 
helyben a támogatóinkkal 

a főzést, nem kell bevonni 
az előző évekhez hasonlóan 
egy alapítványt. Így a mun-
kánkat is felajánlottuk az 
ittélőknek.
- Kik és hogyan támogatták 
az elképzelést?
- Az előkészületek során az 
általam megkeresett vállal-
kozók nagy többsége - lehe-
tőségeik szerint - azonnal 
támogatta a főzést. Ahhoz, 
hogy ekkora mennyiségben 
tudjunk egy tartalmas gu-
lyáslevest elkészíteni, több 
magánember segítsége is 
kellett. Kardoskúton sze-
rencsére sohasem volt baj 
az összefogással.
- A pénz mellett persze szor-
gos kezekre is szükség van 
ilyenkor.
- Így van, többen is csatla-
koztak hozzánk, akiknek 
ezúton is köszönöm a se-
gítségüket.
- A főzésre gondolom izga-
tottan készültetek?
- Igen, hiszen ekkora meny-
nyiséget nem minden nap 
főz az ember. Én is szíve-
sen főzök otthon, de most 

kellett olyan emberek se-
gítsége, akik már tapasztal-
tabbak ebben. December 
22-én reggel a lelkes kis 
csapat nekilátott a gulyás-
leves főzésnek. Az illatok 
mellett a jó érzések is elő-
térbe kerültek. Izgatottan 
vártuk az első embereket az 
ételosztásnál. Bizony igaz a 
mondás: jobb adni, mint 
kapni. Mindenkinek volt 
egy kedves szava, aki eljött 
az ételért. Várakozás közben 
egymással is beszélgettek az 
emberek, amit lehet, hogy 
máskor nem tennének az 
állandó rohanás miatt. A 
köszönésük most a viszlát 
helyett a boldog karácsonyt 
volt. Hála Istennek az étel 
pedig finom lett.
- Mekkora volt az érdeklő-
dés?
- Az érintett családokhoz 
küldtünk ki előzetesen ér-
tesítést. A külterületekről 
kicsit kevesebben jelentek 
meg, mint vártuk. Egy gyors 
ötlet nyomán a helyi polgár-
őrség autóját kértem el, így 
az állami gazdaságban élők 

részére sikerült kivinni a le-
vest. A jövőre nézve tanulsá-
gokkal is szolgált a mostani 
osztás, hiszen ha lesz még 
hasonló kezdeményezés, 
akkor a messzebb lakóknak 
megpróbáljuk kijuttatni az 
ételt. Így nem kell mondjuk 
biciklivel egyenként bejön-
niük a község központjába 
olyan messziről.
- Reméljük még részesei 
lehetnek a helyiek hasonló 
kezdeményezésnek!
- Bízzunk benne, ha lesz 
rá lehetőségünk, szívesen 
segítünk! Köszönet azok-
nak, akik nélkül a karácso-
nyi gulyásleves főzés nem 
jöhetett volna létre: 

Szabó és Társa Bt., Szabó 
László  és  családja, Gál Mihály, 
Fehér-Tó Étterem, Plasztik 
Szerviz, Nagy Utazási Iroda, 
Gyopárhús Bt., S-Copy  üzlet, 
Gombkötő Lajos, Pappné 
Neller Borbála, Seres Péter, 
Török Attila, Kiss Renáta, 
Rajki Judit és Varga Pál

Egy tányér kedvesség

NB

Fotó: Rajki Judit
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Évet értékeltek a polgárőrök

NB

Február 5-én rendezte 
első közös vacsorás ren- 
dezvényét a Kardoskúti 
Ifjúsági Klub. 

Településünkön azt hiszem 
szóba sem kerülhet más 
egy ilyen alkalomra, mint 
a helyben nagy hagyomá-
nyokkal bíró bográcsos 
marhapörkölt. A vacsora 
minden egyes részletét a 
klubtagok szervezték meg, 
a vacsora elkészítését is egy 
klubtag vállalta magára. 
Azért talonban egy nagy-
mama is bekerült a képbe, 

aki jelenlétével és segítő 
tanácsaival bíztatta a csa-
patot. Jókedvben nem volt 
hiány az este. A következő 
hétvégéket is együtt tölti 
a klub, hiszen következő 
héten szombaton lesz az Ifi 
Diszkó, majd ezt követően 
a farsangi bálat is közös 
társaságban tölti a csapat.
Ezúton is invitálunk min-
den kardoskúti fiatalt, hogy 
csatlakozzon a klubhoz. A 
foglalkozások minden héten 
szombaton 16 órától van-
nak a művelődési házban.

Hadd főzzek ma magamnak

Éves közgyűlését tartotta a 
Kardoskúti Bűnmegelőzési 
és Önvédelmi Egyesület 
2011. február 11-én a műve- 
lődési házban. 

A szokásoknak megfele-
lően Ádász Ferenc elnök 
értékelte az egyesület előző 
évi munkáját, illetve a pénz-
ügyi helyzetről is beszámolt 
a tagság és a meghívott 
vendégek előtt. Az elmúlt 
évben húsz polgárőr tevé-
kenykedett aktívan a község 
közigazgatási területén.  Az 
egyesület részt vett az Or-
szágos Polgárőr Szövetség 
által meghirdetett prog-
ramban, amelynek folyo-

mányaként vállalták többek 
között a tanyavilágban  élő 
idős és egyedülálló szemé-
lyek rendszeres látogatását, 
szükség szerint a rendőrrel 
való közös szolgálatellátást, 
s a mindennapos polgárőr 
szolgálatot egy-egy polgár-
őrpárossal az év folyamán. 
A polgárőrség aktívan részt 
vett a települési rendez-
vények biztosításában, a 
Tavaszi Nagytakarítási Ak-
cióban, melynek során a 
község belterületét illetve 
az átmenő országút melletti 
területeket tisztították meg 
a szeméttől. Ádász Ferenc 
elnök kiemelte, hogy to-
vábbra is jó az együttmű-
ködés az önkormányzattal, 
a rendőrséggel és a terü-
letünkön működő egyéb 
gazdasági egységekkel. A 
közbiztonság a megyében 
a statisztika alapján 2009-
ben településünkön volt a 
legjobb, 2010-ben a szinten 
tartáson túl javulás volt 
megállapítható. A 2010. év-

ben az összes szolgálati óra 
2.162 óra volt, ebből rend-
őrrel közös szolgálat 599 
óra volt. Az egyesület tagjai 
előtt az elnök ismertette a 
pénzügyi helyzetet is, ami 
kiegyensúlyozottnak mond-
ható. Az önkormányzati 
támogatás mellett a Békés 
Megyei Polgárőr Szövetség 
által biztosított támoga-
tásból, az NCA-tól nyert 
pályázati pénzből, magán-
személyek célzott felaján-
lásaiból és az SZJA 1% -ból 
gazdálkodott a polgárőrség. 
Az elhangzott számadatok-
ból kitűnt, hogy a tavalyi 
évben megnőtt a szolgálat 
ellátási órák száma. A 2009-
es évhez viszonyítva 465 
órával teljesítettek többet 
a tavalyi évben, s bizony a 
polgárőrség autója is napi 
rendszerességgel feltűnt 
az esti-éjszakai órákban 
a község belterületén és a 
külterületeken is. Ádász 
Ferenc a közgyűlés előtti be-
számolóját azzal zárta, hogy 

megköszönte a tagtársak 
aktivitását, hiszen mindenki 
a saját szabadidejét áldozza 
fel lakóhelyünk közbizton-
ságáért, vagyonvédelméért. 

A közgyűlésen részt vett 
Ramasz Imre polgármester 
úr, aki egyben az egye-
sület egyik alapító tagja. 
Hozzászólásában, mint 
településvezető kiemelte, 
hogy dicsérendő a becsü-
lettel, kiemelkedően végzett 
munka. Mindig vannak 
kétkedők, de Kardoskút 
közrendjében nagy szere-
pet tölt be az egyesület. A 
megyei bűnügyi statisztikát 
tekintve településünk jó 
helyen áll, ehhez a polgár-
őrség tevékenysége nagyban 
hozzájárul. Ramasz Imre 
elmondta, hogy az egyesü-
let továbbra is számíthat az 
önkormányzat által nyújtott 
éves anyagi támogatásra, 
amennyiben a pénzügyi le-
hetőségek ezt megengedik.

Varga Pál
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Korlátlan szabadsággal
A napokban a fiam meg-
kérdezte: „Apa mikor lesz 
bankkártyám?”  Majd ha 
felnőtt leszel, mondtam 
neki. Ma már tudom, hogy 
akkor teszek neki a legjob-
bat, ha minél előbb megis-
merkedik a pénz világával. 

Legtöbbünk nem, vagy alig 
tájékozódik el a bankok 
által nyújtott lehetőségek 
között és ritkán választja 
a számára legmegfelelőbb 
ajánlatot. Mint mindenhol 
ebben az esetben is fontos 
a felkészülés az életre. A 
Gádoros és Vidéke Takarék-
szövetkezet komoly mun- 
kát végez az ifjúság neve-
lésében, így az ügyvezető 
igazgatójától, Zsibrita Lász- 
lónétól érdeklődtem a lehe- 
tőségekről.

- Önök milyen módon se-
gítik a fiatalok pénzügyi 
kultúrájának fejlődését?
Hiszünk  abban, hogy bármit 

megtanulni legjobban a 
gyakorlatban lehet. Így gye-
rekkorban elkezdve nálunk 
szinte kockázat nélkül el 
lehet sajátítani a különböző 
banki műveleteket.
- Hány éves kortól érdemes 
vagy lehetséges banki kap- 
csolatot kialakítani?
Nem lehet elég korán elkez-
deni, Takarékunknál hét 
éves kortól van mód a szü-
lőknek számlát nyitni és 
bankkártyát kérni gyer-
meküknek. Itt sok gyakor-

lati dolog mellett megta-
nulják a takarékosságot.
- Mivel ösztönzik a gyerekeket 
arra, hogy éljenek ezekkel 
 a lehetőségekkel?
Az ifjúsági bankszámlák dí-
jai elenyészőek, inkább ne-
velési célzatúak. Ez nem szo-
kott akadályt jelenteni sem a 
szülőknek, sem pedig a gye-
rekeknek. Az elmúlt évben 
zárult le egy nyeremény- 
játékunk, amiben 14-18 éves 
gyerekek vehettek részt és 
bankolásukkal nyerhettek 

Netbookot vagy IPodot. 
Sokan éltek a „meghívá-
sunkkal”, így egyre több 
fiatal vagy szülő látja en-
nek a gyakorlati hasznát. 
Örömmel mondhatom el, 
hogy a kardoskúti fiatalok 
aktívan kivették részüket a 
meghirdetett akcióban, így 
nem csoda, hogy a fődíjat 
és a többi helyezés díját is 
itt nyerték meg. Gratulá-
lunk a fiataloknak. 
- Mit ajánlana szülőtársaim-
nak, mit tegyenek?
Először is keressenek gyer-
mekükkel közösen egy célt, 
amiért indokolt lehet a bank- 
számla. Ilyen lehet a tovább- 
tanulás, kisebbeknél a ta-
karékoskodás. Utána pedig 
keressenek fel bennünket 
és kollegáim szakértő ta-
náccsal segítik majd a jó 
választásban a szülőket.
- Köszönöm a tanácsot, én 
biztos élek vele!

Szűcs Sándor
Gádoros és Vidéke Tak. Szöv.

Megajándékoztuk egymást

Közös karácsonyi tea-
délutánra voltak hiva-
talosak a település lakói 
a karácsonyi ünnepna-
pok előtt, december 18-
án a művelődési házba. 

Immáron ötödik alkalom-

mal díszítettük fel a „község 
karácsonyfáját”, s örvendez-
tünk együtt a csillagszórók 
és a gyertyák fényeinél. Az 
általános iskolások műsor-
ral kedveskedtek: az alsósok 
mesejátékot adtak elő, a fel-
sősök pedig egy Zséda dalra 
megálmodott tánckoreo-
gráfiát. Az ünnep részeként 
megleptük egymást egy-egy 
kis jelképes ajándékkal. A 
télies, hideg idő ellenére 
igazi meleg, szeretetteljes 
hangulatban telt el ez a 
néhány együtt töltött óra.

NB
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Portré Gombkötő Lajosné Klárika néniről

Iskolánk legrégebben dol- 
gozó pedagógusa Gomb- 
kötő Lajosné. 

Matematika-fizika szakja 
mellett oktatási informatikus 
és nem szakrendszerű okta-

tásra képesítő végzettséggel 
is rendelkezik. Pályafutása 
során számtalan nemze-
déknek volt szaktanára, 
osztályfőnöke. Gazdag ta-
pasztalattal rendelkezik az 
évtizedek során jelentősen 
átalakult iskolai környezet-
ről, tanulói teljesítményről. 

Oktatott tárgyai régen sem 
tartoztak és ma sem tar-
toznak a tanulók többsé-
gének kedvencei közé. Bár 
évtizedekkel ezelőtt még 
lehetett találni kiemelkedő 

illetve jó tanulói teljesítmé-
nyeket, manapság ez már 
nagyon ritka. Köztudott, 
hogy Magyarországon már 
alig képeznek természet-
tudományos szakú taná-
rokat jelentkezők hiányá-
ban, pedig a matematika 
alapszak volt és maradt is. 

Tanulói teljesítmények mé-
résének hazai és nemzetközi 
szinten is az eszköze ez a 
tantárgy. Iskolánk első öt 
évfolyamán eszközigényes, 
kompetencia alapú ma-

tematikai képzés folyik. 
Minden új módszer beve-
zetése kérdések sorát veti 
fel, így van ez nálunk is. A 
változás azonban alkalmat 
is ad a feladatok újraér-
telmezésére, a közös gon-
dolkodásra. A tanárnő is 
részben megújította eddigi 
gyakorlatát, alkalmazkodva 
a változó feltételekhez. A 
lényeg azonban továbbra is 
a biztos matematikai alapok 
megteremtése, a logikus 
gondolkodás fejlesztése.

Verasztó József

Félévi iskolaértékelés

Az összegzés, az értékelés 
időszakát tudjuk magunk 
mögött a félévzárás elmúl-
tával. 

Örömmel számolok be tanu- 
lóink javuló magatartásáról. 
Diákjaink 80%-a példás vagy 
jó magatartású.  A minden- 
napi életben jelentkező kon-
fliktusokat megfelelően, a 
szereplőket jobb belátásra 
ösztönözve kezeljük. A ta-
pasztalt szülő tudja, hogy 
gyermeke növekedése, fejlő-
dése során új és új nehézsé-

gek, kihívások jelennek meg 
kettőjük kapcsolatában. Mi, 
nevelők is folyamatosan 
kell, hogy alkalmazkodjunk 
a változó gyermeki szemé-
lyiség igényeihez. A mostani 
időszak aktualitása a felső 
tagozatosok körében - főleg 
a 7. és 8. osztályosoknál - a 
különböző közösségi olda-
lak aktív, sok egyéb teendőt 
megelőző használata.  Ja-
vaslom a szülőknek, hogy 
legyenek „ismerősei” az in-
terneten is gyermeküknek, 
mert sok információt talál-
hatnak róluk. Az iskolai far-
sangon is látható volt, hogy 
a média milyen nagy hatással 
van a felnövő nemzedékre. 
Sajnos mintává és példává 
válnak számukra egyes igény- 
telen tv műsorok szereplői, 
celebjei. Nagyon fontos lenne 
a médiában látottak kritikai 
véleményezése a gyerekekkel 
közösen, valamint a tévézési, 
számítógépezési idő meny-
nyiségének korlátozása. 
Szorgalmi helyzetünk már 
nem ilyen kedvező. A négy 

bukás mellett akad még 
bőven gyenge teljesítmény. 
Márpedig ami most kettes, 
hármas teljesítmény, az a 
középiskolában gyakran 
lesz elégtelen. Mindany-
nyiunk közös érdeke, hogy 
a felnövekvő nemzedék 
képzett, tartalmas életet élő 
emberré váljon. A tanulmá-
nyi munka eredményessé-
gének javítása folyamatos 
feladatunk. Számítunk a 
szülők segítségére, közre-
működésére is. A hiányzá-
sok adatai is kedvező képet 
mutatnak. Alig négy nap 
hiányzás jut egy tanulóra. 
Igazolatlan hiányzás pedig 
nem volt az első félévben. A 
tanulmányi munka mellett 
számos programunk tette 
színesebbé mindennapjain-
kat. Az esős Fehértó Napja 
rendezvény élményét pótol-
ta a jó hangulatú Tanyanap. 
Önszerveződő módon több 
osztály tett kisebb-nagyobb 
kirándulást az ősz folyamán.
Újdonság szeptember óta az 
orosházi művészeti iskola 

moderntánc foglalkozása 
alsós és felsős csoportban. 
A tanulók több mint fele 
beiratkozott a foglalkozá-
sokra. A mozgás mellett a 
szereplési lehetőség és az 
egymás iránti felelősségvál-
lalás megélése is a gyerekek 
élményévé válik. Végezetül 
megköszönöm a szülők jó 
szándékú együttműködé-
sét, az összes munkatársam 
lelkiismeretes munkáját, 
példás és jó magatartású, 
kitűnő és jeles tanulmányi 
eredményű tanulóink tel-
jesítményét. Bízom benne, 
hogy az orosházi iskolát 
érintő változások során  
-  csakúgy mint három éve - 
most is sikerül a helyi kö-
zösség érdekeinek megfe-
lelően alkalmazkodnunk 
az élet kihívásaihoz. Re-
ménykedünk, hogy a le-
endő kardoskúti elsősö-
ket iskolánkba íratják be 
szüleik és lesznek nekik 
orosházi osztálytársaik is.

VJ.
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Falugyűlésre hívta a lakosságot a Képviselő-testület
Évek óta hagyomány, hogy a 
Képviselő-testület minden 
év februárjában –  a költség- 
vetés elfogadása előtt - egy 
fórumra hívja össze a tele-
pülés lakóit. 

A falugyűlés hivatott arra, 
hogy az érdeklődők szá-
mára a polgármester és a 
képviselők beszámoljanak 
az elmúlt év történéseiről és 
az adott év terveiről. Az idei 
első falugyűlés 2011. febru-
ár 9-én zajlott le. Ramasz 
Imre polgármester beszé-
dének első felében bemu-
tatta a tavaly októberben 
megválasztott új Képviselő-
testület tagjait. Ezt követően 
beszámolt a 2010-es évben 
településünkön megvalósult 
beruházásokról, felújítá-
sokról. 2010-ben a testület 
több mint háromszáz ha-
tározatot hozott és tizenhat 
rendelet megalkotására is 
sor került. Egyik sarkalatos 
pont volt a tavalyi évben 
a szilárdhulladék szállí-
tásáról szóló rendelet és 
az ehhez kapcsolódó ma-
gánszemélyek kommuná-
lis adójának csökkentése. 
Döntések születtek továbbá 
a lakossági vízdíj megállapí-
tásáról, a szolgálati lakások 
bérleti díjának emeléséről és 
módosították a helyi gyer-
mekvédelmi rendeletet is. 
Ezek előkészítésében nagy 
szerepet vállalt a település 
jegyzője, dr. Mészáros Er-
zsébet. A tavalyi év mérlege 
kedvezően alakult, hiszen 
szűk hat millió forinttal 
nőtt a bevételünk a terve-
zetthez képest. 277 milli-
ós bevétellel szemben 208 

milliós kiadás realizálódott 
tavaly. Felújításra került az 
elmúlt évben a gyógyszer-
tár épülete, a polgármesteri 
hivatal épülete, az iskolai 
szennyvízrendszer és kicse-
réltük a művelődési ház be-
járati ajtóit. A beruházások 
között számítástechnikai 
eszközöket, programokat, 
fénymásológépet, sebes-
ségjelző készüléket, erdőte-
lepítést, kerítések és járdák 
építését, szelektív hulladék-
gyűjtő edények illetve egy 
fogászati szék beszerzését 
kell megemlíteni többek kö-
zött. Segítséget nyújtottunk 
több esetben is az árvíz, az 
iszapkatasztrófa és a vihar-
károk által sújtott települé-
seknek. Az idei évről azt kell 
tudni, hogy a tavalyi évhez 
képest az önkormányzatok 
kondíciói jelentősen rom-
lottak. Az állami támoga-
tások, normatívák jelentős 
mértékben csökkentek. A 
válság hatása megjelenik az 
iparűzési adóknál befolyt 
összegeknél. Várható ösz-
szes bevételünk 2011-ben 
szűk 158 millió forint lesz, 
ehhez jön a 69 milliós pénz-
maradvány. Hozzávetőleg 
ötvenmilliós elmaradás lát-
szik a tavalyi évhez képest. 
Mindezeket figyelembe 
véve elmondható, hogy nem 
panaszkodhat a települé-
sünk, hiszen a környező 
települések mind rosszabb 
anyagi helyzetben vannak. 
Az idei év fontosabb fejlesz-
tési kiadásai között meg kell 
említeni a településközpont 
pályázatra elkülönített ösz-
szeget, út és parkoló építést 
az Árpád sor és Béke utca 

közötti részen, településren-
dezési tervünk felülvizsgála-
tát, a falugondnoki szolgálat 
beindításához szükséges 
kilencfős kisbusz beszerzé-
sét. Az idén is szeretnénk 
járdafelújítást végezni, egy 
fűkaszát vásárolni, a lapki-
adással kapcsolatban egy 
tördelőszoftvert beszerezni 
és a művelődési házhoz 
kettő új asztalitenisz asztalt 
és egy biliárdasztalt vásá-
rolni. A templomnál lévő 
emlékmű megvilágítását is 
szeretnénk az idén meg-
valósítani. Felhalmozási 
kiadásaink megközelítőleg 
36 millió forintot tesznek 
ki. A kerékpárúttal kap-
csolatban a jelenlegi állás-
pont az, hogy ha pályázati 
lehetőség adódik, akkor 
Orosháza partnere települé-
sünknek ebben a kérdésben. 
Az Orosháza-Tótkomlós 
közötti út felújítása évek 
óta kérdés. Nagyon biztató 
jelek vannak arra, hogy az 
idén ez végre megvalósul. 
Szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítése még távoli feladat. 
E témában kiadott kérdő-
ívek kis számban jöttek 
vissza, és azokból az derült 
ki, hogy a lakosság nem 
támogatja ezt. Egy csatorna 
beruházási pályázat sikeres 
elnyeréséhez jóval nagyobb 
lakossági támogatottság 
kell. A falugondnoki szol-
gálat beindításával kapcso-
latban az anyagi források 
biztosítása mellett a sze-
mélyi feltételt is biztosítani 
kell. Olyan személyt kell al-
kalmazni, aki széles körben 
bírja a település bizalmát. 
Egy komoly szakmai képe-

sítést kell ehhez előzetesen 
megszereznie. Polgármester 
úr erre a posztra Varga Pál 
közalkalmazottat javasolja 
kinevezni. Ezt követően 
lakossági kérdések követ-
keztek, amelyeket teljes 
terjedelmükben meg lehet 
hallgatni a község webol-
dalán (www.kardoskut.hu). 
A falugyűlés végén Gomb-
kötő Lajos alpolgármester 
tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy minden hónap utolsó 
csütörtökén 13-14 óráig tart 
fogadóórát a hivatal épü-
letében. Egy feltett kérdés 
nem került megválaszo-
lásra a falugyűlésen, a pol-
gármesteri alapról szóló. 
Polgármester úr elnézést 
kérve a falugyűlés résztve-
vőitől és a kérdést feltevőtől, 
ezúton válaszol: a polgár-
mesteri alap egy testületi 
döntés alapján évi 350.000.- 
forint. Az alábbi célok-
ra fordítható, melynek el-
számolása a mindenkori 
hatályos törvényi előírá-
soknak megfelelően tör-
ténhet: számlával, rendel-
kező levéllel, átvételt igazoló 
aláírással, stb. A polgár-
mesteri hivatal munka- 
szervezetén keresztül: helyi 
kulturális, sport- és szabad- 
idős rendezvények költségei, 
- helyi alapítványi, egyesületi 
támogatások, - egészségügyi 
szűrővizsgálatok szerve- 
zése és költsége, - kisösszegű 
(max. ötezer forint összegű) 
közalapítványi támogatások. 
Az alap felhasználásáról a 
Képviselő-testület a költség-
vetési beszámoló keretében 
kap tájékoztatást. 

Rajki Judit
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Színielőadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Ismét egy színvonalas, 
mókás előadást láthatott 
a közönség 2011. január 
29-én este a csanádpalotai 
Kelemen László Amatőr 
Színtársulattól.

A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából Rejtő Jenő: Egy 
görbe éjszaka című bohó-
zatát láthatták az érdeklő-
dők három felvonásban. 
A két órás előadás sokszor 
könnyeket csalt a nézők 
szemébe, de nem a megha-
tottságtól, hanem a nevetés-
től sírtak. A gyerekek és a 
felnőttek egyaránt élvezték 

a vicces jeleneteket, hiszen 
egy összeszokott társulat 
sokat gyakorolt és zseniá-
lisan előadott színjátékát 
láthatták. Ádók István, a 
csanádpalotai művelődési 

ház vezetője elmondta, a 
társulat tagjai hetente két-
szer próbálják a darabokat, 
nem sajnálva a szabadidejü-
ket munka és tanulás után. 
A színjátszók elmondása 

alapján a befektetett munka 
mindig megtérül, hiszen a 
közönségtől kapott taps és 
elismerés nekik mindennél 
többet jelent. Kezdetben 
csak a környékbeli települé-
sekre látogattak el előadása-
ikkal, mostanra viszont már 
a határon túlról is érkeznek 
felkérések. A csoport sikerét 
bizonyítja, hogy több tele-
pülésen is visszatérő ven-
dégszereplők, nem véletlen 
tehát, hogy Kardoskúton is 
többször láthattuk már és 
reméljük, látjuk még őket. 
Köszönjük nekik a színvo-
nalas és hangulatos estét!

Fotó és cikk: Rajki Judit

Az idei első klubvacsora

A Radnóti Miklós Nyug-
díjas Klub vacsorás össze-
jövetellel köszöntötte az 
idei esztendőt, búcsúztatta 
a régit. 

A klubtagság Zsigovics Imré- 
né Erzsikét kérte fel fő-
szakácsnak, aki Tóth Sán-
dorné Marika segítségével 
készítette el a vacsorán-
kat. Amíg a konyhában 
készült a gulyásleves és a 
túrós csusza, addig fiata-
labb kezek is besegítettek 

az előkészületeknél. A nem-
régiben alakult Ifi Klubból 
négy fiatal segítkezett a bete- 
rítésnél. Öröm volt számunk- 
ra megtapasztalni segítő- 
készségüket. Az összefogás 
ereje szerencsére ragadós, 
mert az Ifisek a nyugdí- 
jasok példáját követve ma-
guk is tartottak egy vacsorás 
összejövetelt február első 
szombatján. Az este a szo-
kásoknak megfelelően most 
is jó hangulatban telt el.

NB.

Fotó: Rajki Judit

Igazgató úrra emlékezve
Lantos Györgyre emléke-
zünk, aki kiemelkedő egyé-
nisége volt a településnek. 
Negyvenéves pedagógusi 
pályája során összefogta 

a sportot szerető embe-
reket. Az ő emlékének 
állít tiszteletet az immá-
ron 14. alkalommal meg-
rendezett versenysorozat.
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Megkérdeztük: - Ön mit gondol a nőnapról?

Hopka Ernő Bozsik Imre Mórocz Lajos
A nő az embernek ősidők 
óta társa jóban, rosszban. 
Nő nélkül élni lehet, de nem 
érdemes. Egy  jó  asszony ké- 
pes jobb emberré formál-
ni a férfit, amiért hálásak 
lehetünk. Természetesen 
nagyon fontosnak és szük-
ségesnek látom,  hog y 
ilyenkor köszönetet mond-
junk mindezért a nőknek.

Mindig várom a nőnapot, 
mert ilyenkor nyílik jobban 
lehetőségünk arra, hogy ud-
varoljunk a lányoknak, le-
veleket, kisebb ajándékokat 
vagy virágot adjunk nekik. 
Mindenképpen szép és fon-
tos napnak tartom a nőna-
pot. Biztosan megköszön-
töm majd családom hölgy 
tagjait egy-egy szál virággal.

Nagyon fontosnak tartom a 
férfinapot is, nemcsak a nő-
napot, de mivel édesanyá-
ink, feleségeink, párjaink is 
nők, egyértelműen szép do-
lognak tartom, hogy ilyen-
kor méginkább kedvesked-
jünk a hölgyeknek. De nem-
csak nőnapon, hanem min-
den egyes napon jobban oda 
kellene rájuk figyelnünk.

Egész nap dőltek a fák
Egy napjainkban mél-
tatlanul háttérbe szorult 
sportágban, a „120-as 
magyar biliárd”-ban hir-
detett január 22-re ver-
senyt a Kistérségi Ag-
rárfejlesztési Alapítvány 
a Móra Ferenc Műve-
lődési Házzal karöltve. 

Már a versenyre való fel-
hívás is hozott eredményt: 
délutánonként biliárdo-
zó emberekkel volt teli a 
művelődési ház előtere. 
Kortól függetlenül sokan 
készültek a megmérette-
tésre, hiszen középiskolás-
tól nyugdíjas korúig volt 
résztvevőnk. A verseny-
re végül tizenöten adták 
be a nevezésüket. Mivel 
páratlan volt a nevezők 
száma, így egy főt - Kis Bá-

lintot - a sportágban elért 
eddigi eredményei alapján 
kiemeltünk a versenyből 
és erőnyerőként rögtön 
bekerült a legjobb hatba. 
A díjkiosztóra - a kora 
reggeli kezdés ellenére is 

- csak kora este kerülhe-
tett sor. Valószínű, hogy a 
120-as biliárd újra előtérbe 
kerül nálunk is a mindenna-
pokban. Két helyszínen, két 
hetes csoportban zajlottak a 
versenyek. Minden csoport 

első két helyezettje jutott 
tovább, illetve a két csoport 
legjobb harmadikja. 
Végeredmény:
1. helyezett: Seres Péter
2. helyezett: Kis Bálint
3.  helyezett: Mórocz Sándor

Fotó és cikk: Varga Pál

Mocsári Zoltán
Fontosnak tartom a nő-
napot egyrészt azért, mert 
mint minden egészséges fér-
fi a nőkért élek. Úgy érzem, 
ezzel a nappal meg kell 
tisztelnünk őket azért, mert 
jó, hogy vannak nekünk. 
Másrészt pedig élet nincsen 
nők nélkül. Nőnapon van a 
névnapom, így különösen 
fontos számomra ez a nap.
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