
„Küszöbön áll a nap, az 
az egyetlen egy nap az 
évben, mely hivatalosan 
is a szereteté. Három-
százhatvanöt nap közül 
háromszázhatvannégy 
a gondjaidé, a céljaidé, 
munkádé, és a szereteté 
csupán egyetlen egy, s 
annak is az estéje egye-
dül. Pedig hidd el, Isme-
retlen Olvasó, fordítva 
kellene legyen. Három-
százhatvannégy nap a 
szereteté, s egyetlen csak 
a többi dolgoké, s még 
annak is elég az estéje.”

(Wass Albert)

Karácsonykor családban 
szép ünnepelni, de ezt nem 
teheti mindenki, hiszen 
vannak olyanok, akiknek a 
hivatásuk nem engedi meg 
ezt. Annak idején a mezőn 
csak a pásztorok voltak 
hideg téli éjszakán, mások 
családjaik körében töltöt-
ték az időt, de nem így a 
pásztorok. Ők kint voltak a 
mezőn és őrizték a nyájat és 

legtöbbször nem a magukét, 
hanem a közösségét. 

A pásztorok nyitott szem- 
mel és füllel őrködtek, vi-
gyáztak Jézus születésének 
éjszakáján. Amikor a látha-
tatlan mennyei világ ilyen 
csodálatos módon hatolt be 
a látható világba, ők látták és 
hallották az angyali kijelen-
tést. Vajon, mi mire vigyáz-
zunk? A magunk érdekeire, 
örömeire, életünkre? Van-e 
nyitott fülünk az örömhír 
meghallására, nyitott sze-
münk az Úr csodái meglá-
tására? A pásztorok azon a 
helyen vigyáztak, ahová az 
Isten állította őket: a nyájuk 
mellett. 

Mert mi is a karácsony? 
Valamiféle szentimentá-
lis, érzelmes családi ün-

nep? Nem, Jézus Krisz-
tus születésnapja, amikor 
mindannyiunknak találkoz-
ni kellene a megszületett és 
meghalt, majd feltámadott 
Jézus Krisztussal. 

Miért éppen a pásztorok 
találkoztak Jézussal? Mert 
nem zárkóztak be, mint a 
többiek, akik csak magukkal 
törődtek. Mások örültek, 
hogy van szállásuk, mert 
nem mindenkinek jutott 
hajlék. A római népszám-
lálás miatt ugyanis sokan 
összegyűltek Betlehemben. 

Mégis azon az első éjsza-
kán a betlehemi pásztorok-
nak volt a legboldogabb Ka-
rácsonya. Névtelen, személy 
szerint ismeretlen emberek, 
mégis ők az egyedüliek, 
akik kijelentést kapnak. Ők 

az egyedüliek, akik azon 
az éjszakán megértenek 
valamit abból a csodából, 
ami történt. Hozzájuk jön 
az Úr angyala, és ők hallják 
először a nagy örömhírt: 
„Üdvözítő született ma nek-
tek!” De miért éppen ők, 
ezek az egyszerű pásztorok? 
Mert ez az Isten útja. „Azo-
kat választotta ki az Isten, 
akik a világ szemében nem 
előkelők, sőt lenézettek; 
és a semmiket, hogy sem-
mikké tegye a valamiket.” 
/1Kor 1,28/ Ő a nagyokat, 
a kevélyeket, az erőseket, a 
valakiket elkerüli, csak az 
alázatosaknak, a kicsiknek 
jelenti ki magát. Életünk 
sok nyomorúsága eléggé 
megalázott-e már? Isten ke-
gyelme hozzánk hajolhat-e 
ezen a Karácsonyon?

Laczki János lelkész

Karácsonyi találkozás
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A karácsony az emberiség 
egyik legszebb ünnepe, 
amelyet a világ sok táján 
családi és egyházi kör-
ben is megünnepelnek. 

Eredete nagyon régre nyúlik 
vissza. Több pogány nép 
életében - a későbbi kará-
csony - a fény ünnepének 
napjára esett. A keresztény 
világ a maga „fényességére”, 
a „világ világosságára”, Jézus 
Krisztus születésére em-
lékezik ezzel az ünneppel. 

A téli napforduló idején 
köszönt be legkorábban az 
este, majd a nap nyúlásával 
egyre inkább a világosság 
arat győzelmet a sötétség 
felett. Az tagadhatatlan, 
hogy a szeretet ünnepét 
üljük karácsony este, hiszen 
hitbéli meggyőződéstől füg-
getlenül is ennek jegyében 
jövünk össze családtagja-
inkkal és kedveskedünk 
nekik egy-egy ajándékkal. 
Ilyenkor üdvözletet kül-
dünk barátainknak, kedves 

ismerőseinknek, azoknak, 
akikre szeretettel gondo-
lunk. Hazánkban a XIX. 
században terjedt el a ka-
rácsonyfa állítás, a német 
nyelvterületről vettük át e 
szokást. Az ünnepet meg-
előzi a várakozás időszaka, 
amit adventnek neveznek a 
keresztények, ami eljövetelt 
jelent. Az ünnepet megelő-
ző negyedik vasárnapon 

kezdődik, s egészen kará-
csonyig tart ez az időszak. 
Még sok helyen él a szokás, 
hogy ilyenkor hajnali misé-
ket, úgynevezett rorátékat 
tartanak a templomokban. 
Az adventi koszorú négy 
gyertyáján fellobbanó lán-
gok jelzik a jeles ünnep kö-
zeledtét, az egyre növekvő 
fényességet. A gyertyáknak 
szimbolikus nevük is van: 

hit, remény, öröm és szere-
tet. A katolikus hagyomány 
szerint a gyertyák színe lila, 
mert ez a bűnbánat színe. 
A harmadik vasárnapon 
viszont rózsaszínű gyertyát 
gyújtanak meg, jelezvén az 
örömet, amely hamarosan 
beteljesedik Jézus születé-
sének ünnepével. Elterjedt 
szokás még adventi naptárt 
is készíteni, amellyel szintén 
a napok múlását, az ünnep 
közeledtét lehet szemlél-
tetni. Ennek eredete 1900 
körülre nyúlik vissza, ami-
kor is egy német családban 
egy Gerhard nevű kisfiú 
nagyon türelmetlenül várta 
már a karácsonyt.  Édes-
anyja gondolatában ekkor 
született meg az adventi 
naptár játékos formája: egy 
lapocskát 24 részre vágott 
és mindre egy-egy csoki 
darabot tett. Ebből vált ha-
gyomány, s a mai napig is 
kedvelt a gyerekek körében 
az ablaknyitogatós, csoki-
val töltött adventi naptár.

A karácsony eredete és szimbolikái

NB
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Az E.ON Földgáz Storage 
Zrt. nagyértékű ajándé-
kokkal kedveskedett a köz-
ség gyermekeinek, fiatalja-
inak Mikulásra. 

Az óvodások és az iskolások 
édességcsomagokat, a mű-
velődési ház pedig több 
mint negyedmillió forint ér-
tékű eszközökkel gyarapod-
hatott felajánlásukból. Az 
ajándékozás kapcsán beszél- 
gettem a cég HSE  mene-
dzserével, Gönczi Lászlóval. 

- Mióta támogatja az E.ON 
Földgáz Kardoskutat?
 
- Négy éve. Eddig az óvo-
da és az iskola kapott a 
mikuláscsomagok mel-
lett különböző játékokat, 
sporteszközöket.
  
- Milyen meggondolásból 
nyújt támogatásokat a cég? 

- Az E.ON a társadalmi fe-
lelősségvállalásról azt gon-
dolja, hogy ennek nemcsak 
szlogennek kell lennie, ha-
nem a gyakorlatban is meg 
kell valósulnia. Azok a cégek 
akik megtehetik, azok se-     
gítsenek a rászorultaknak. 
Nemcsak adományjuttatás-
ról van itt szó, hanem közös-
ségformálásról is egyben, 
mert a budapesti Roosevelt 
téri központunk dolgozói 
ilyenkor - a beosztásuk-
tól függetlenül - segítsé-
get nyújtanak a csomagok 
összeállításában. Ilyenkor 
együtt munkálkodnak pél-
dául az Igazgatóság tagjai 
a szakértőkkel, a portások-
kal, ki-ki a saját lehetősége 

szerint besegít. Mi magunk 
vásároljuk az édességeket, 
majd becsomagoljuk a gye-
rekeknek a mikuláscsoma-
gokat. Az igazsághoz az is 
hozzátartozik, hogy régen 
is csináltunk ilyet, csak ak-
kor a szocialista brigádok 
tették ezt, azóta persze min- 
den átalakult, de az emberek 
segítőkészsége nem társada- 
lom specifikus. Segíteni 
most is kell.

- Mit érez, amikor elláto-
gat a gyerekekhez Miku-
lás környékén és átadja az 
Önök által összeállított édes-
ségeket és ajándékokat?

- Minden találkozás egy 
élmény. Közel 30 éve csi-
nálom ezt, hiszen mindig 
is a földgáz- és olajterme-
lésben dolgoztam. A cég 
mindeközben folyamatosan 
változott, változik. Én ma-
radtam,  immáron 34 éve 
dolgozom itt. Régen is sze-

rették a gyerekek a Mi-
kulást és az édességet. Jó 
érzés meglepetést okoznom.

- Az idei évben mi változott 
az Ön tapasztalata szerint?

- Több rászorulót látok, akik 
nem élnek egész családban, 
azok száma sajnos több. Az 
E.ON Földgáznak Kardos-
kúton, Hajdúszoboszlón, 
Pusztaedericsen és Zsanán 
van központja. Ezeken a 
településeken is keressük, 
hogy kik a rászorultak, il-
letve kiknek segíthetnénk. 
Általában a polgármeste-
rekkel, jegyzőkkel egyez-
tetjük a segítés módját. A 
kezdetekben sok csomagot 
hordtunk szét óvodáknak, 
kórházaknak. Én szorgal-
maztam, hogy a Budapesti 
központ mellett az értéket 
előállítók családjaihoz is el-
jussunk, az ő gyerekeiket is 
támogassuk. Igaz, hogy kö-
zel kétszáz km-es távolság-

ban vannak, de elmegyünk. 
Ezt a szerencsés feladatot én 
kaptam meg, a napi tevé-
kenységünkbe ez beinteg-
rálható. Vállaltam, s tisztes-
ségesen el is ellátom a csil-
logó szemű gyerekekért. Jó 
érzés látni, ahogy örülnek.

- Vajon a jövőben lesz-e 
továbbra is lehetőség a tá-
mogatásokra?

- Szándékunkban áll, amíg 
a cégünk ezt megteheti. 
Látható, hogy a multina-
cionális cégek lehetőségei 
szűkülnek. Azt nem tudom, 
hogy jövőre még mi lesz. 

Reménykedni azonban kell, 
bízzunk benne!

- Köszönöm, hogy az aján-
dékok mellett gondolatait 
is megosztotta velünk! To-
vábbi sikereket, eredménye-
ket kívánok munkájához!

NB

Több, mint negyedmilliós ajándék volt a puttonyban
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•  Tájékozódjon az útviszo-
nyokról a rádió, TV és a 
közútkezelő útinform vo-
nalának (06-1/336-24-00) 
segítségével. 

•  Csak a téli közlekedésre 
felkészített, jó műszaki ál-
lapotú járművel induljon 
el, különös tekintettel a gu-
mik állapotára.

•  Havas időszakban, a gép-
kocsiban legyen hólapát, 
vonókötél, alkalmanként 
kismennyiségű érdesítő 
anyag. Óvatosan válassza 
meg a sebességet, ügyeljen 
arra, hogy a gépkocsiból 
nem mindig észlelhetők a 
lokálisan lefagyott területek.

• Vegye figyelembe a meg-
növekedett fékutat. Óvato-
san, figyelmesen előzzön!

•  Ne kockáztasson az elő- 
zésnél.

•  A munkagépek mögött 
síkos az útszakasz, mert a só 
olvasztó hatása nem azon-
nali, az ekék után pedig vé-
konyan tömör hó maradhat. 
Ezért a sárga villogóval fel-
szerelt gépek megpillantása-
kor már fokozatosan vegye 
vissza a sebességet, nehogy 
rácsússzon a munkagépre és 
gyakori féklámpa villantá-
sokkal, figyelmeztesse arra 
az Önt követő járművet is.

•  Lemaradva kövesse a 
munkagépet, és ne próbál-
kozzon az előzéssel, nem 
tudja milyen az út állapota 
a munkagép előtt.

•  Ha szembe találkozik 
munkagéppel csökkentett 

sebességgel haladjon el mel-
lette, így elkerülheti, hogy 
szórás esetén a nagyobb só-
szemek kárt okozzanak gép-
kocsijában és biztonsággal 
el tudja kerülni az ekéző jár-
mű méretén túlnyúló eke-
szárnnyal való találkozást.

•  Ha elakadásveszélyes hely-
hez közelít, ne próbáljon meg  
azon áthaladni /esetleg fo-
kozott sebességgel/, mert a 
balesetveszély lényegesen 
megnő. Itt a fő szabály az, 
hogy a hóeltakarítást ne 
akadályozza a gépkocsi.

•  Kerülje az elakadást. Kez-
dődő hófúvás, intenzív hava-
zás esetén a legközelebbi la-
kott hely elérésekor helyezze 
biztonságba gépkocsiját, úgy 
várja be, míg az út ismét 
járható. Az elakadt jármű-

vek akadályozzák a hó el-
takarítását és a legnagyobb 
gondosság esetén is kárt 
okozhatnak benne a mun-
kagépek vagy a ráekézett hó.

•  Az elakadt gépkocsit le-
hetőleg ne hagyja egyedül 
az úton, vagy ha ott marad, 
akkor értesítési helyet és 
módot jelöljön meg feltű-
nően látható helyen.

•  Hosszabb utazásnál nem 
árt, ha takarót, tartalék ru-
hát és ennivalót is becso-
magol.

•  Útközben időben gondos-
kodjon üzemanyagról.

Balesetmentes közlekedést!

A Polgári Védelem hasznos tanácsai a télen közlekedőknek

Polgárvédelmi Kirendeltség 
Orosháza

Őrizzük meg az antibiotikumok hatékonyságát

A  feleslegesen szedett 
antibiotikumtól a bakté-
riumok megváltoznak és 
ellenállóvá vállnak a ke-
zeléssel szemben. Emiatt 
az elmúlt huszonöt évben 
egyre több antibiotikum 
vesztette hatékonyságát.

Ha ezt a problémát nem 
vesszük komolyan, az egész 
világnak - ezen belül Eu-
rópának is - szembe kell 
néznie az antibiotikumok 

előtti korszak visszatérésé-
vel, amikor egy egyszerű 
sebfertőzés is halálos ítélet 
lehetett. Ebből következően, 
amikor valóban szükségünk 
lenne az antibiotikumra, 
az már nem lesz hatásos. 

Kérjük, hogy fogadja meg 
tanácsainkat:

- Mindig kövesse az orvos 
utasítását, hogy mikor és 
hogyan használja felelős-
ségteljesen a rendelt anti-
biotikumot, így az hatásos 
maradhat a jövőben is.

- Az antibiotikum nem elő-
zi meg sem a megfázást, sem 
azt, hogy az influenza vírus 

más embert megfertőzzön.
- A helytelenül és indoko-
latlanul szedett antibioti-
kum nem használ.

- Az indokolatlanul sze-
dett antibiotikum hatására 
a baktériumok ellenállóvá 
válnak az antibiotikum ke-
zelésre, így az is előfordul-
hat, hogy amikor valóban 
szükségessé válik az anti-
biotikum kezelés, az már 
nem hat.

- Az antibiotikum a súlyos 
baktériumfertőzés hatá-
sos gyógyszere - nem segít 
kigyógyulni a különböző 
vírusfertőzésekből, például 
az influenzából.

- Antibiotikumot csak ak-
kor szedjen, ha orvos írta 
fel! Kövesse az orvos uta-
sításait! Ne hagyja abba a 
felírt antibiotikum szedését 
idő előtt akkor sem, ha már 
jobban érzi magát. A teljes 
gyógyuláshoz szükség van 
az elrendelt mennyiség be-
szedésére.

- Az esetlegesen megmaradt 
gyógyszert soha ne adja át 
másnak. Ne szedje be ismét 
orvosa javaslata nélkül! 

- A maradék gyógyszert 
a patikák térítésmentesen 
átveszik és környezetkímélő 
módon megsemmisítik.

ÁNTSZ
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Vízdíj

Kardoskút Község Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete 2010. november 
18-i ülésén bírálta el a nap-
pali tagozatos felsőoktatási 
hallgatók Bursa Hungarica 
“A” típusú  önkormányzati 
ösztöndíjra  2010. október 
29-ig benyújtott pályázatait.

Az ösztöndíjra tizenhárom 
személy pályázott, s a Kép-
viselő-testület nyolc fő pá-
lyázó részére 5.000.- Ft havi 
összegű, öt fő pályázó részé-
re 4.000.- Ft havi összegű 
ösztöndíjat állapított meg.

Az ösztöndíj folyósítának 
időszaka 2010/2011-es 
tanév II. féléve és 2011/ 
2012-es tanév I. féléve.

Kardoskút Község Önkor-
mányzata 2011.évben az “A” 
típusú BURSA önkormány-
zati ösztöndíj címén össze-
sen 600.000.- Ft-ot fizet ki.
 
A felsőoktatási tanulmányo-

kat kezdeni kívánó fiatalok 
számára kiírt “B” típusú 
Bursa Hungarica Felsőok 
tatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatra pályázatot 
egy fő nyújtott be, aki részére 
4.000.-Ft havi összegű 
ösztöndíjat állapított meg 
a Képviselő-testület. 

A “B” típusú Bursa ösz-
töndíj folyósítás időtar-
tama háromszor tíz hó-
nap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév.  
 
(2011/2012, 2012/2013 
és 2013/2014 -es tanév).  
 
Az ösztöndíj folyósításának 
kezdete 2011/2012. tanév 
I.féléve, amennyiben a 
pályázó felvételt nyert a 
felsőoktatási intézménybe, 
s a tanulmányait megkezdi. 
A fentiek alapján 2011.  évben 
“B” típusú Bursa önkor-
m ány z at i  ö s z tönd í j r a 
20.000.-Ft-ot fizet ki az ön-
kormányzat.

Bursa Hungarica

Értesítem a lakosságot, hogy 
a 9/2010. (VI. 25.) sz. ÖKT. 
rendelet alapján a Polgár- 
mester i  Hivat a l  2010 
december 27–31. között 
igazgatási szünetet tart. 
Ezen időszak alatt a Hi-
vatalban a köztisztviselők 
ügyeletet tartanak. A köz-
tisztviselők név szerinti 
ügyeleti beosztása az alábbi:

• 2010. december 27. hétfő 
Tóth Lajosné;
• 2010. december 28. kedd 
Skorka Pálné;

• 2010. december 29. szerda 
Tóth Józsefné és Sipter Dóra;
• 2010. december 30. csü-
törtök Kapuné Sin Anikó;
•2010. december 31. péntek 
dr. Mészáros Erzsébet;

A házipénztár csak 2010. 
december 29-én működik, 
a többi napon szünetel.

Kérem a Tisztelt Lakosság 
megértését és türelmét.

dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Igazgatási szünet

A  Ké p v i s e l ő - t e s t ü l e t 
2 0 1 0 .  n ove mb e r  1 8 - i 
ülésén döntött az ivó-
víz-ellátási szolgáltatás 
díjainak megállapításáról és 
a szolgáltatás egyes kérdé-
seiről szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról. A 
14/2010. (XI. 24.) sz. önkor-
mányzati rendeletében a 
fogyasztási mennyiségtől 
függő hatósági vízdíj ÁFA 
nélküli mértékét 282,90 
Ft/m3-ben határozta meg, 
2011. január 1-től. Egyide-
jűleg a 256/2010. (XI. 18.) 
sz. határozatában döntött 

arról, hogy a lakossági és 
önkormányzati fogyasztók 
körében a hatósági díjtól 
eltérő mértékű díjat alkal-
maz, melyről külön meg-
állapodást köt a Békés Me-
gyei Vízművek Vállalattal.
A külön megállapodás 
alapján 2011. január 1-től 
2011.  december 31-ig 
érvényesített vízdíjak az 
említett fogyasztói köröknél 
az alábbiak:
• lakossági fogyasztók:  
176,00- Ft/m3 + ÁFA;
•  önkormányzati fogyasztók: 
241,30- Ft/m3 + ÁFA.

A Beol.hu internetes hír-
portál október vége és no- 
vember eleje között szava-
zást hirdetett meg a megye 
legélhetőbb települése cím 
elnyeréséért. A szavazóknak 
pontozással kellett értékelni 
az általuk választott tele-
pülést több kérdéskörben, 
úgymint: a lakóhelyén mi-
lyen a közbiztonság, a köz-
lekedés, van-e elég mun-
kalehetőség, elégedett-e 

a helyi intézményekkel, 
programokkal illetve hogy 
milyen a települési kommu-
nikáció. A beérkezett több 
mint háromezer szavazat 
és az egyes kérdésekre adott 
pontszámok összesítéséből 
két kategóriában hirdettek 
győzteseket. A kistelepülé-
sek közül Kardoskút végzett 
az első helyen, a városok 
között Gyula érdemelte ki 
a megtisztelő címet.

A legélhetőbb település

NB
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Bemutatkozik a helyi gyermekjóléti szolgálat munkatársa

Az Orosházi Kistérségi 
Gyermekjóléti Központ 
Kardoskúti Gyermekjóléti 
Szolgálatának család- 
gondozója Török Attila, 
aki feladatairól illetve 
a gyermek- és család- 
védelem terén elért eddigi 
eredményeiről beszél az 
olvasóknak.

- Mióta él Kardoskúton és mi-
lyen indíttatásból költözött 
a településünkre?

- 2003 óta élek itt. Orosházá-
ról költöztem ki, mert meg-
tetszett ez a csendes és nyu-
godt hely, illetve az ingat-
lanárak már akkoriban is 
kedvezőek voltak Kardos- 
kúton.

- A helyi gyermekjóléti 
s z o lg á l at  munkaköré t 
mióta látja el?

- 2008. január elsejével, mert 
ekkor vette át az Orosházi 
Kistérség ezt a feladatot, 
azelőtt Tibáné Hamvasi 
Zsuzsanna védőnő lát- 
ta el a teendőket.

- Mely ügyekben kereshetik 
fel Önt a kardoskúti családok 
és a lakosság, mi tartozik 
bele az intézkedési körébe?

- Az intézmény   tevékenységét 

az 1997. évi XXXI. törvény 
és a 15/1998 (IV.30.) NM 
rendelet alapján végzi. A 
gyermekjóléti szolgáltatás 
alapfeladatai a következők:
• a gyermek családban 
történő nevelkedésének 
elősegítése, 
• a gyermek veszélyezte-
tettségének megelőzése, 
• a gyermek veszélyezte-
tettségének megszüntetése, 
• javaslattétel a gyermek- 
védelmi gondoskodás alkal- 
mazására, 
• a védelembe vételhez 
kapcsolódó szolgáltatási 
feladatok, 
• a családból kiemelt gyer- 
mek visszahelyezésének 
elősegítése, 
• utógondozás.
A településen a megkere-
sések többnyire a gyerme-
kek iskolai hiányzásával és 
magatartási problémáival 
összefüggők, de előfordult 
már, hogy anyagi nehéz-
ség vagy családon belüli 
konfliktusok megoldásá-
ban kérték a segítségem. 
Amennyiben a probléma 
vagy problémák hátterében 
tanulási nehézség, családi 
jogállás rendezése vagy egyéb 
pszichés probléma áll, akkor 
a gyermekjóléti szolgálat 
jogásza, gyógypedagógusa 
vagy pszichológusa is segíti 
a munkám. Természetesen 
ezekhez a szolgáltatásokhoz 
is ingyenesen juthatnak 
hozzá az azt igénylők. 

- Milyennek látja a kardoskúti 
helyzetet? 

- Azt gondolom, hogy a tele- 
pülésen előforduló prob-

lémák jól orvosolhatók. 
A gondozásba vont csa-
ládok együttműködőek,  
jelentősen hozzájárulva 
ahhoz, hogy a kialakult 
problémát a lehetőségekhez 
mérten minél hatékonyab- 
ban oldjuk meg. 

-Hány gondozott van a köz-
ségben?

- Jelenleg hat család áll gon-
dozásban. A korábban már 
említett iskolai hiányzások, 
magatartási problémák, va-
lamint anyagi nehézségből 
adódó problémák miatt.

-Ez utóbbi problémához kap- 
csolódva úgy tudom, hogy a 
Gyermekjóléti Központ élel-
miszerosztást is szervezett 
már Kardoskúton.

-Igen, több alkalommal is 
részt vettem az elmúlt évek-
ben a gyermekek nyári ét-
keztetésével kapcsolatos fel-
adatok ellátásában valamint 
a Magyar Ökumenikus Se-
gélyszervezet által eljuttatott 
tartósélelmiszerek osztásá-
ban is. A tartós élelmiszer 
nemcsak a gondozásban 
lévő családoknak jelentett 
segítséget, hanem a telepü-
lésen a létminimum köze-
lében élők vagy a kisnyug-
díjjal rendelkezők részére is.
A jövőben is azon leszek, 
 hogy minél több családot tud-
jak hasonló módon segíteni.

- A helyi önkormányzattal 
milyen a kapcsolata,mun-
káját kik segítik?

- A Polgármesteri Hivatallal 

nagyon jó a kapcsolatom. 
A munkám során a jegyző 
asszony - mint első fokú 
gyámügyi hatóság – és a 
szociális főelőadó is minden 
esetben segítséget nyújt 
amennyiben szükséges. 
Továbbá a jelzőrendszer 
tagjaival is nagyon jól ki-
alakult munkakapcsolatot 
ápolok. Évente hat alka-
lommal jelzőrendszeres 
szakmaközi megbeszélést 
is tartunk, amely egy-egy 
témát érint, de természete-
sen az aktuális problémákat 
is megbeszéljük. A szakmai 
jellegű megbeszéléseinken 
rendszeresen részt vesz a 
jegyző asszony, a szociális 
főelőadó, az óvodai gyer-
mekvédelmi felelős, az is-
kolai ifjúság- és gyermek-
védelmi felelős, a körzeti 
megbízott, a művelődési ház 
vezetője és a háziorvos is.
E megbeszélések mellett 
évente egy alkalommal gyer- 
mekvédelmi tanácskozást is 
tartunk, amely az éves mun-
kánk értékelése mellett a kö-
vetkező év előkészítésének 
alapjául is szolgál. Azt gon-
dolom, hogy együttes mun-
kánknak köszönhető, hogy 
az idáig gondozásba vett 
családok mindegyike alap-
ellátás keretében kerül ellá-
tásra. Amennyiben az alap- 
ellátás keretében az érintett 
családok nem mutatnának 
együttműködést, abban 
az esetben kerülne sor a 
védelembevételi eljárásra.

-Ilyenre volt-e már példa 
Kardoskúton?
 
-Szerencsére még nem volt.
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-Az idei eredményekből
mit lehet elmondani az
olvasóknak?

-Talán a legfontosabb, hogy 
a 2010-es évben az eredmé-
nyes együttműködésnek 
köszönhetőnek több család 
aktáját is sikerült lezár-
nom. Fontosnak tartom 
kiemelni azt is, hogy az 
alapfeladataim mellett 
számtalan lehetőségem 
volt prevenciós programok 
szervezésére is, amely még 
szorosabb kapcsolat kiépí- 
tését eredményezte a gondo- 
zott családokkal.

- Távolabbi tervei között 
mik szerepelnek?

- Elsősorban arra törekszem, 
hogy továbbra is olyan 
prevenciós programokat 
szervezzek, amelyek jelen-

tősen hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a rám bízott családok 
gyermekei színes és válto-
zatos szabadidős tevékeny-
ségekben vegyenek részt. 
Nagyon szeretném, ha ez 
hozzájárulna a szociális 
készségeik, képességeik és 
közösségi normák fejlő-
déséhez, amely segítené 
a magatartási problémák 
kialakulásának megelőzését.

-Volt-e olyan pályázati ki-
írás, amelyre a gyermekjóléti 
szolgálat is pályázhatott?

-Igen, 2008-ban pályázatot 
nyújtottunk be a Társa-
dalmi Megújulás Opera-
tív Program „Gyermekek 
és f iatalok integrációs 
programjai” című pályá-
zati felhívásra. A pályázati 
kiírásban leírtak lehető-
séget kínáltak arra, hogy 

a gyermekjóléti alapellátás-
ban gondozott iskoláskorú 
gyermekek és családjaik 
számára olyan szolgálta-
tásokat biztosítsunk, ame-
lyek elősegítik integráci-
ós esélyeik növelését és 
kompenzálja hátrányaikat. 
Az elnyert pályázati for-
rásnak köszönhetően a 
2009-es és 2010-es évben 
nyári tábort, játszóházat, 
családi napot valamint bu-
szos kirándulás is szervez-
hettem a gondozott gyer-
mekek számára. A családi 
nap keretében a gondozott 
gyermekek és szüleik egy 
programokban gazdag na-
pot tölthettek együtt, ahol 
a mindennapok gondjait 
feledhették, ha még csak né-
hány órára is. Szintén jelen-
tős és fontos esemény volt 
a nyári tábor jellegű foglal-
koztatás is, ahol a kézműves 
tevékenység, sport és az 
egészséges életmódra ne-
velés játszotta a főszerepet. 
Volt olyan gyermek, aki 
először életében ennek a 
programnak köszönhetően 
ebédelt étteremben. Ezen túl 
buszos kirándulást is szer-
veztünk. Ennek köszön-
hetően a településről két 
gondozott gyermek vehetett 
részt a budapesti kirán-
duláson, négy gyermek, 
pedig az ópusztaszerin. A 
budapesti kirándulás során 
eljutottak a Tropicariumba, 
az Állat- és Növénykertbe és 
a Budapesti Nagycirkuszba. 
Decemberben ismét négy 
gyermek vehet majd részt a 
Szegedi Színház Karácsonyi 
ének című előadásán, ami 
azt gondolom, hogy szintén 
nagy élmény jelent majd 
az abban résztvevőknek. 

-Mit tartana még fontosnak 
ezúton is megosztani a nyil-
vánossággal?

- Örülök, hogy a helyi új-
ságban a község lakói meg-
ismerhetik a munkámat. 
Fontosnak tartom, hogy 
bizalommal forduljanak 
hozzám és keressenek a 
felmerülő problémáikkal. 
Lényeges, hogy amennyi-
ben valaki olyan problé-
mát vagy információt tud, 
amely veszélyeztetheti a 
gyermeket, akkor feltétle-
nül értesítsen engem erről.
Kérném a szülőket, hogy 
amenny ib en  részü k re 
előadást vagy más egyéb 
programot szervezek, ak-
kor tiszteljenek meg bi-
zalmukkal és látogassa-
nak el a rendezvényre. 

Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani a művelő-
dési ház vezetőjének, aki 
minden rendezvényünk-
höz biztosította a helyszínt, 
illetve a rendezvényeken 
szorgoskodó segítőknek.
 
-Köszönöm a tartalmas 
 információkat!

Török Attila a művelődési 
házban tartja fogadóóráit:
kedd:  8-10 óra között
csütörtök: 13-16 óra között

Hivatali telefonszáma:
06-70-95-33-294

www. gyermekjoletikozpont.hu

Gyermekjogi képviselő:
Dr. Scheirich Gyula

Tel.: 06-20-489-96-43
Krízis telefonszám:
06-30-99-43-43-2
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Portré Pásztor tanár úrról

Nyolc éve iskolánk test-
nevelő tanára Pásztor 
tanár úr.  L assan kor-
szakos pedagógussá vá-
lik iskolánk életében. 

A ma is aktív sportember 
következetes, szigorú, de 
emberséges pedagógiai gya-
korlatot folytat iskolánkban 
munkája során.  Sportem-
beri kvalitásai, szemlélete 
átsugárzik tanítványaira. 
Munkája révén a különböző 

sportversenyekre jelentke-
zők száma jelentősen meg-
nőtt. Először fordult elő, 
hogy iskolánk tanulója or-
szágos bajnok lett. Megyei és 
körzeti versenyeken is értek 
el sikereket diákjaink. Peda-
gógiai programunkba két 
éve bevezetett úszásoktatás 
is az ő tevékenységére épít. 
Osztályfőnökként is rend-
szeres munkára szoktatja 
tanítványait. Folyamatosan 
ellenőriz, számon kér, de 
ha szükséges segít. Szívesen 
szervez osztálya részére 
tanulmányi kiránduláso-
kat. Az elnőiesedett iskolai 
miliőben egy-egy férfi tanár 
hatása nagy mértékben fel-
erősödik. Ezért is fontos, 
hogy legyenek az iskolai 
élet szereplői között férfiak, 
akik mintául szolgálhat-
nak tanítványaik számára. 

Harmadik tanéve vagyunk 
az Orosházi Általános 
Iskola tagintézménye.
A változás egyik kedvező 
következménye a más tag-
intézményekből áttanító 
kollégák tevékenysége.

Mindannyian szívesen,  
örömmel jönnek hozzánk 
dolgozni. Három más-más 
generációhoz tartozó kollé-
ga véleményét, tapasztalatait 
kérdeztem meg.

Lázár Péter 
Vörömarty Tagintézmény 
(informatika): Kezdő tanár-
ként gyakornoki éveimet 
töltöm jelenleg. Kedvező ta-
pasztalataim vannak a kar-
doskúti tanulókról. Sikerül 
velük teljesíteni a tantervi 
követelményeket. A képzés 
feltételei adottak. Az iskola 
honlapjának elkészítését és 
gondozását szívesen elvál-
laltam, mert az egyik hob-
bim a weblap szerkesztés.

Bartolák Andrea 
Eötvös József Tagintézmény 
(angol): Szeretek Kardos-
kúton tanítani. Felüdülés 
a kis tanulói létszámból 
adódó lehetőségek kihasz-
nálása. Minden gyereknek 
van elegendő ideje órán 
aktívan szerepelni, megnyil-
vánulni. Új áttanítóként az 
itteni kollégáim nagyfokú 
segítőkészségét, szeretetét 
tapasztaltam.

Tanári vélemények

Elsősnek lenni minden 
életkorban hatalmas vál-
tozás. Új körülmények-
hez, ismeretlen emberek-
hez való alkalmazkodást, 
több kötelességet, na-
gyobb figyelmet igényel. 

Ezt az új helyzetet próbáltuk 
megoldani azzal, hogy ta-
vasszal négy alkalommal 
ismerkedhettek a nagycso-
portos óvodások elkövet-
kezendő életük új helyszí-
nével, az iskolával és az itt 
dolgozókkal. A foglalko-
zásokon nagy örömmel 
vettek részt. Így szeptem-
berben már ismerősként 
találkozhattunk újra egy-
mással, és az első napok 
félénksége is hamar elillant. 
A játékos, interaktív felada-
toknak köszönhetően szinte 
észrevétlenül szoktak hozzá 
a 45 perces tanórákhoz. 

Az idei tanévtől új tan-
könyvcsalád segítségével 
ismerkedünk a betűkkel, 
mely a Meixner olvasásta-
nítási módszeren alapul. 
Ennek lényege, hogy az 
egymáshoz hasonló betű-
ket távol tanítja egymás-
tól, így minimalizálva a 
betűtévesztés lehetőségét. 
Nagy hangsúlyt fektet azok-
nak a területeknek a fej-
lesztésére, amelyek szük-
ségesek az olvasás, írás ké-
pességének kialakulásához. 

Eddigi tapasztalataim kifeje- 
zetten pozitívak, s a gyerekek 
is könnyedén vették az aka- 
dályokat. Munkájukat - bár 
mindössze három hónapja 
járnak iskolába - mára már 
nagyfokú önállósággal ké-
pesek végezni. 

Palyov Pál 
Vörömarty Tagintézmény 
(ének): Több helyen tanítot-
tam már eddig Orosházán 
kívül. Ilyen családias, nyu-
godt, barátságos iskolában 
még nem.  Az ének tan-
tárgy nem minden gyerek 
kedvence.  Felső tagozatos 
fiúkat énekeltetni nem kis 
feladat. Ennek ellenére a 
tavalyi nyolcadikosok szí-
vesen énekelték Beethoven 
Örömódáját.

Verasztó József Csákiné Imre Erzsébet

Vették az akadályokat az elsősök

VJ.
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Orosházán a művelődési 
központ által rendezett 
Márton-napi mondóka, 
vers- és mesemondó ver-
senyen két óvodásunk is 
eredményesen szerepelt. 
 
A gyerekeknek e jeles nap-
hoz kötődően verssel vagy 
prózával lehetett készül-
niük és azokat a nézőkö-
zönség előtt elmondani az 
Árpád kertben rendezett 
versenyen. Az óvodások 
kategóriájában Fánczi Gina 
Katalin  1. helyezést, míg 
Lőrincz Dorina 2. helyezést 
ért el. A gyerekek ajándékot 
és emléklapot vehettek át a 
szervezőktől. Gratulálunk 
nekik és felkészítőiknek a 
sikerekhez!

Ovisaink sikere a Márton-napon

Sűrű napja volt a Mikulásnak Kardoskúton
Igaz, hogy a hóesés még  
várat magára, de azért 
mégiscsak érezni: köze-
ledik a karácsony. A gye-
rekek várva várt ünnepe 
a Mikulás nap köszöntött 
be december 6-án az oviba. 

Az óvodások már hetekkel 
ezelőtt elkezdték megtanul- 
ni a dalokat és verseket, hiszen 

a Mikulás előtt nem illik té- 
veszteni. Egész évben úgy- 
is figyeli a gyerekeket, hát 
most itt az alkalom, hogy 
bebizonyítsák neki, nem is 
voltak olyan rosszak. 

Az idén az enyhe idő miatt 
a Mikulás nem tudta befogni 
a rénszarvasokat a szánja 
elé, hiszen eddig nem esett 

a hó. Mit volt mit tenni, 
lovas hintón érkezett Kar-
doskútra, elmaradhatatlan 
segítőjével a Krampusszal. 
A gyerekek először előadták 
a szépen megtanult verseket 
és énekeket, majd a Miku-
lásnak szegezték kérdései-
ket. Például igaz-e, hogy a 
csillagok között lakik?! De 
ha ez így van, akkor miért 

nem esik le? Az egyik ovis 
mondta, hogy a testvére  
szerint nincs is Mikulás. De 
ha nincs, akkor most hogy 
van itt?  Csak úgy záporoz-
tak a kérdések, amelyekre a 
Mikulás sorra válaszolt is. 
Mivel rengeteg dolga volt, 
sietősen elköszönt a legki-
sebbektől.

Fotó: Molnár Sándorné
NB

Varga Pál
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2010 őszi szünete bizo-
nyára egy életre megma-
rad a kardoskúti ötödik 
osztály tanulói számá-
ra: az iskolások látoga-
tást tettek egy szomszé-
dos ország állatkertjében. 

Kezdjük az elején. Ez év 
nyarán két ötödik osztályos 
gyermek családja elhatá-
rozta, hogy - annyi közös 
programmal a hátuk mögött 
- még az idén egy hétvégén 
kirándulni kellene a palicsi 
állatkertbe.  

A közös megegyezés után,  
konkrét  időpont  megha-
tározása nélkül, tervezgetni 
kezdtük az utat.  Egy hir-
telen ötlettől vezérelve fel-
merült egy újabb gondolat: 
mivel csak  hatan  járnak 
az  osztályba,  mi lenne,  ha 
minden gyermeket elvin-

nénk a  kirándulásra? Ami-
lyen hirtelen jött az ötlet, 
olyan gyors volt a döntés is: 
ha a szülők hozzájárulnak, 
akkor megkeressük a mód- 
ját a közös útnak.

A szervezés egy szülői  érte-
kezlettel  kezdődött az  isko-
lában,  ahol  az  osztályfő-
nök, Pásztor István  tanár úr,  
a szülőkkel együtt nagy lelke- 
sedéssel fogadta az ötletet.  
Itt közöltük  a szülőkkel, 
hogy júliustól Szerbiába 
is elég a személyi igazol-
vány, ezért minden gyer-
meknek csináltassák meg 
az okmányt.

Ez egyébként nem jelentett 
plusz költséget a szülőknek, 
mivel ez számukra ingye-
nes.  Azt is megbeszéltük, 
hogy az őszi szünetben  
legyen, mert ez az időpont 

az iskolai elfoglaltsággal 
nem ütközik. Mivel az osz-
tályfőnök vállalta, hogy ő 
is eljön a kirándulásra,  így 
az is megoldódott, hogy 
mindenkinek legyen helye 
a csapatban.  Az  egyéb 
apróságokat menet közben 
oldottuk meg. Beszereztünk 
minden  gyermeknek  ülés-
magasítót, megbeszéltük az 
ételt-italt,  pénzt váltottunk, 
stb. Majd elérkezett a nagy 
nap…

Péntek reggel fél nyolckor - 
a felkelő nap  bágyadt fényé-
ben - gyülekeztünk az iskola 
előtt.  Izgatott gyerekek, és 
legalább  olyan  izgatott 
szüleik  búcsúzkodtak.  Az 
indulás után Tiszasziget felé 
vettük az útirányt. A nem uni-
ós határon régi,  szocialista 
szokás  szerinti  útlevél- és 
vámvizsgálat után tovább-

mehettünk úticélunk felé.  
Az indulástól számított 
kétórás út végén megér-
keztünk az állatkerthez. 

A rövid reggelit és kávét 
követően megváltottuk a 
belépőket, és kezdődhetett 
a „nagy kaland”! 

A „Jeti” nyomát követve 
haladtunk az őszi lomb-
hullás ellenére gyönyörű, 
gondozott parkban. A klasz-
szikust idézve, kicsit átala-
kítva: „Palicsra beszökött 
az ősz”. A fákon levő sárga, 
piros, barna levelek némi 
zöld növényzettel elegyítve 
valóban festőiek voltak! 
Menet közben megcso-
dáltuk a trópusi madarak 
változatos méretét, az őszi 
levelekhez illő tarka ruhá-
zatukat.  Tovább hattyúk 
úszkáltak méltóságteljesen 

Palicsi állatkerti séta
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a  számukra  otthont jelentő  
tavacskában. Később a vad-
állatok látszottak: leopárd, 
tigris. Nem maradhatott 
ki az állatok királya sem, 
az oroszlán is látható volt. 
A gyerekek kedvencei, a 
zsiráfok és a zebra is kint 
napfürdőzött az udvaron.  
A srácok közbe-közbe  ki-
használták a szabadságot,  
és  önfeledten  szaladgál-
tak a szabadban, vagy ját-
szottak a parkban találha-
tó szabadtéri játékokkal. 

Jót derültünk a csüngőhasú 
malacok  kicsinyeinek szele- 
burdiságán. Majd követ-
kezett a nap egyik fény-
pontja, mindenki kedvence, 
az elefánt. (A nagy múltú 
állatkertben megfigyelhe-
tő, hogy az állatok sokkal 
ember közelibb  módon 
vannak elhelyezve,  mint  
általában  megszoktuk azt.)  
Itt a vizesárok választja el a 
hatalmas állatot a látogatók-
tól, de csak olyan messzire, 
hogy ormánya kiér a kor-
látig. A gyerekek örömmel 
fedezték fel, hogy milyen 
ügyesen veszi el kezükből 
a felkínált falevelet. Azon-
nal versenyt futva hordták 
számára a hullott lombot. 

Később a bátortalanok is 
bekapcsolódtak a „nagyta-
karításba”.  Hosszú etetés 
után mentünk tovább.  Egy 
kisebb tavon átívelő fahídon 
végighaladva  szarvaso-
kat  csodálhattunk meg.  
Egy pihenőnél  rövid idő-
re megállva ettünk-ittunk 
valamicskét, majd újult 
erővel indultunk tovább. 
Mint később kiderült, erre 
nagy szükség is volt. Kis tó 

és benne sziget: majmok 
tanyáztak rajta, ők is a napos 
oldalon pihengettek. Kacsák 
úszkáltak a tiszta vízben. 
Utunk ismét az elefánt előtt 
vitt el,  ahol megismétlődött 
az etetés.  Kicsit távolabb 
farkast kiáltottunk, de senki 
sem ijedt meg.  Ugyanis ket-
recben voltak.  A „tablókép” 
után a majmok szigetén 
megcsodáltuk azok rendkí-
vüli ügyességét, bátorságát.

 A következő állomás szin-
tén egy gyerek kedvenc 
volt. Ugrálóvár volt felál-
lítva, ahova először nem  
akart mindenki felmenni,  
ám rövid rábeszélés  után 
egy emberként,  vagyis egy 
osztályként másztak a ma-
gasba. (Bár az osztályfőnök 
további unszolásra sem állt 
kötélnek.) A végén min-

denki úgy mozgott már 
csak, mint egy lassított fil-
men.  Egyikük sem bánta,  
hogy letelt az idő.  Ezután 
a lefáradás után  „lassú-
menetben”  megnéztük a 
jegesmedvéket, fókákat, tek-
nősöket, majd a terrárium 
következett. Távolabb a ka-
rámban barátságos és szép 
lovak kedveltették magukat.  

Látogatásunk végén a  főbe-
járatnál  egy közös  fotóval 
ért véget  állatkerti sétánk.  
Innen  leballagtunk  a hosz-
szú  sétányon  a  palicsi 
tóhoz,  melynek  kristály-
tiszta  vize csillogott a nap-
fényben. Szép, gondozott a 
partja, régi, patinás villák 
sorakoznak a szélén. Az 
egész táj nyugalmat áraszt. 

Ezután elindultunk hazafelé. 

A szokásos tortúra után lép-
hettük át a határt.  Kardos-
kútra  érkezve  minden  ránk  
bízott  gyermeket épség-
ben  átadtunk  szüleiknek.

Egy gyönyörű napon egy 
még szebb kirándulással 
koronáztuk meg az őszi 
szünetet. A napi kiadási 
oldalon (útiköltséget nem 
számítva)  670 forintba 
került  személyenként az  
állatkerti séta.  Bízunk ben-
ne,  hogy lesz még több 
ilyen alkalom,  tudunk  
tartalmas  programokat 
biztosítani a gyerekeknek. 

Zárszóként: valami csoda 
folytán minden gyermek 
jól viselkedett és szót fo-
gadott egész nap, szülő-
nek, tanárnak egyaránt.

Csizmadia Sándor

Fotók: Csizmadia Sándor
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ízlés szerint. A végén mus-
táros joghurttal átforraljuk.

Karácsonyi töltött kuglóf:
Hozzávalók 8 személyre:
A tésztához: 30 dkg finom-
liszt, 2 dkg élesztő, 1,5 dl 
tej, 5 dkg kristálycukor, 
1 tojás, fél mokkáskanál 
só, 6 dkg sütőmargarin, a 
lekenéshez 1 tojásfehérje
Gesztenyetöltelék: 1 csomag 
gesztenyemassza, néhány 
kanál fruktóz, 2-3 evőka-
nál tej. Ezt összefőzzük és 
folyékony vanília aromával 
és rumaromával ízesítjük.
Mák töltelék: 10 dkg őrölt 
mák, 5 dkg kristálycukor, 1 

Az életmód klub vezetője, 
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna 
védőnő, év végi összejövete- 
lünkre az ünnepekhez kap- 
csolódóan állított össze 
menüsort.

Jellegzetes karácsonyi íz-
világú fűszereket, hozzá-
valókat használtunk sütés-
főzésünk során. A klubban 
általában cukor- és zsírmen-
tesen készítjük el ételeinket 
a reform életmód tanácsait 
követve. Karácsonyi recept-
jeinket lapunk olvasóival 
is szívesen megosztjuk.

Almás krémleves:
Hozzávalók 8 személyre: 1 kg 
alma reszelve ( pl. gála fajta, 
lényeg ne legyen savany-
kás), 1 nagy citrom reszelt 
héja, 3-4 szelet citrom, 
fél citrom leve, 2 evőka-
nál étkezési keményítő, 
fruktóz, tej, ízlés szerint: 
mézessütemény fűszerke-
verék, vanília esszencia, 
vilmoskörte aroma,rum-
aroma 
Elkészítés: A hozzávalókat 
1 liter vízben összefőzzük. 
A főzés végén tesszük bele 
ízlés szerint a vilmoskörte 
aromát és a rumaromát. 
Fruktózzal édesítjük (eb-
ből kevesebb kell, mint a 
kristálycukorból!). Két evő-
kanál étkezési keményí-
tőt elkeverünk szükséges 
mennyiségű tejjel és ezzel 
sűrítjük be a krémlevest.

Fűszeres karaj sörös kelt 
tésztában sütve:
Hozzávalók 8 személyre: 1 kg 
egész karaj zsírtalanítva, 
2 csomag fokhagymás fű-

Életmód klub a karácsony jegyében

szerkeverék, sütőzacskó. A 
tésztához: 40 dkg liszt, 1 
szűk dl tej, 2 dkg élesztő, 
3 dl sör, 10 dkg margarin
Elkészítés: A húst a fűszer-
sóval jó alaposan beszórjuk, 
kb. 20 percig állni hagyjuk. 
Ezután sütőzacskóban (min- 
den zsiradék nélkül) tesszük 
tepsibe, majdnem készre 
sütjük és hagyjuk kihűlni. 
Közben elkészítjük a tésztát: 
a cukros tejben megfuttatott 
élesztőt a felolvasztott (de 
nem meleg!) margarint, 
a lisztet, a sót összedol-
gozzuk annyi sörrel, hogy 
kalácstészta keménységű 
legyen. Megkelesztjük, fél-
időben átdagasztjuk. Utána 
kinyújtjuk és a kihűlt húst a 
közepére tesszük. A tészta 
minden oldalát ráhajtjuk 
a húsra. Kikent tepsiben, 
előmelegített sütőben meg-
sütjük. Sütés után 10 perc 
pihentetés szükséges, majd 
szeletelhetjük. Ehhez zöld-
séges köret illik: a zöld-
ségeket (brokkoli, karfiol, 
borsó, zöldbab, spárga…) 
pici margarinon megpárol-
juk, majd sót, szerecsendiót, 
tárkonyt tehetünk hozzá 

kiskanál rum összekeverve
Szilvástöltelék: 4 dkg puha 
magozott aszalt szilva ap-
róra vágva, 12 dkg sűrű szil-
valekvár, 1 kiskanál étkezési 
keményítő összedolgozva
Elkészítés: A lisztet egy tálba 
szitáljuk, az élesztőt rámor-
zsoljuk, majd a langyos 
tejjel, a cukorral, a tojással, 
a sóval és az olvasztott, de 
nem meleg margarinnal 
6-8 perc alatt bedagasztjuk. 
Letakarva meleg helyen kb. 
40 perc alatt a duplájára 
kelesztjük. Elkészítjük a 
három féle töl-teléket. Egy 
kuglófformát kivajazunk, 
belisztezzük. A tésztát a 
nyújtódeszkán finoman 
átgyúrjuk és három részre 
osztjuk. Az egyiket 35-40 
cm-es hengerré sodorjuk, 
majd téglalap alakúra, nem 
túl szélesre ellapítjuk. Villá-
val kicsit felhabosított tojás-
fehérjével megkenjük, majd 
a máktölteléket a felénk 
eső oldalára vastag csíkban 
ráhalmozzuk és a tésztát a 
töltelékre hajtjuk. A kikent 
formába tesszük. Akkor 
jó, ha pontosan körbeér a 
formában. A következő a 
gesztenyés töltelékű tekercs 
elkészítése legyen, majd a 
tetejére a szilvás kerüljön. A 
hideg sütőbe toljuk, amit ek-
kor közepes lángra (175 °C) 
bekapcsolunk. Amíg a sütő 
bemelegszik addig is kel 
a tészta. Nagyjából 1 órán 
át, tűpróbáig sütjük. Hagy-
juk kihűlni, majd tányér-
ra borítjuk ki. Szeletelés 
előtt porcukorral hint-
hetjük be vagy olvasztott 
csokit is csurgathatunk rá.

NB
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Egyházi hirdetmények

Evangélikus istentisztelet: 
2010. december 25-én szombaton 14 órakor  

ünnepi istentisztelet, a gyermekek egy betlehemest 
adnak elő, majd ajándékcsomagot kapnak.

Református istentisztelet: 
2010. december 26-án vasárnap 14 órakor  

ünnepi istentisztelet

Római Katolikus szentmise: 
2010. december 26-án vasárnap 15 órakor 

 a Szent Család  vasárnapja

„Nagyon szép koszorúkat készítettünk. Egy picit  szomorú 
voltam, mert kevesen voltunk. Mézeskalácsot is díszítet-
tünk. Összesen huszonnégy darabot csináltunk, ezeket  
megszámoztuk. Katika néni sütötte meg a szív alakú 
mézeskalács formákat. Akik voltak - meg én - nagyon jól 
éreztük magunkat.”

                                                                             Papp Eszter
 4. osztályos tanuló

Adventi játszóház Levelek a Jézuskához
A kardoskúti gyerekek levelet írtak a Jézuskának, ame-
lyekből következzen néhány:

Kedves Jézuska! 
„Én azon gondolkodom, hogy mit adjak a 
szegény embereknek. De most már eszembe 
jutott. Én adnék egy zacskó ruhát, meg egy 
életre elegendő élelmet, meg még egy kis 
pénzt. De még az anyukámnak sok boldog 
karácsonyt, hogy mindig boldog legyen .” 
(Havasi Gyula, 4. osztályos)

Kedves Jézuska! 
„Itt van a kívánságlistám. Kérem szé-
pen , hogy jó tanuló legyek és azt, hogy 
anyukám ne veszítse el a munkahelyét, 
meg azt, hogy a szegények megkapjanak 
olyanokat, ami kell nekik , és hogy ne 
költözzünk el , meg a mamám marad-
jon továbbra is velünk, meg kapjak egy 
naplót.” (B. Szabó Gyula, 4. osztályos)

Kedves Jézuska!
„Boldog Karácsonyt Jézuska. Én tőled azt 
kérem karácsonyra, hogy legyen a csalá-
dom boldog és még a Mamám, Tatám, Ági , 
Rebi , Márkó, Zsóka baba, Ivi , Enikő, Petra 
és még sok mindenkinek Boldog Karácsonyt 
kívánok! Boldog Karácsonyt neked is Jé-
zuska!” (Lantos Nikolett, 2. osztályos)

Kedves Jézuska! 
„Szeretettel írom ezt a levelet. Ezt kérem 
tőled. A következőt kérem, ha megadod: 
először is békét, örömet, boldogságot, szere-
tetet, egészséget és hogy a családom ne legyen 
beteg és más gyerekeknek legyen kenyerük.
Most az jön , hogy mit kérek: kiskutyát, élő 
lovat, egy nagy plüssállatot, szép karácsonyt.”  
(Egy kardoskúti tanuló)

Kedves Jézuska!
Kívánság listát írok Neked. Idén ezt kérek 
szépen tőled: az anyukám és testvérem bol-
dogok legyenek. Testvéremnek azt kívánom, 
hogy kapjon egy játékot és még sok boldog-
ságot. Anyukámnak kívánok sok boldogságot 
és szeretetet is és még egy gyertyatartót is.” 
(Nádasdi Szandi , 4. osztályos)
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Fatelepítés a község szélén

Az Orosháza irányából 
érkezők láthatják meg leg-
először azt a fatelepítést, 
ami november hónap kö-
zepén kezdődött el a tele-
pülés sportpályája mellett.

A Képviselő-testület egy-
millió forintos összköltség-
gel facsemetéket vásárolt il-
letve lyukfúró gépet bérelt a 
telepítéshez, amelyet a jövő 
nemzedéke fog majd legin-
kább élvezni. A polgármes-
ter úr felhívásban invitálta 
a település lakóit a közös 
munkára, hiszen ez is ér-
tékteremtés a községben, a 
jövő nemzedékéért tesszük. 

Soós Béla főkertész: Most 
ajándék időjárás van a fa-
ültetéshez, hiszen a lyuk-
fúráshoz jó idő kell, ültetni 
kisebb esőben is lehet. Én 
már több erdő ültetésénél 

vettem részt, gyakorlatom 
van benne. Tanácsoltam a 
polgármester úrnak, hogy 
ide nagyobb, suhány mére-
tű facsemetéket vegyenek, 
ezzel éveket nyerhetnek a 
növekedésben. Érdekesség-
ként említem meg, hogy a 
faiskolánkban olyan kiváló 
eredményeket értünk el 
a fanevelésben, hogy az 
egyik fajta fánk egy év alatt 
három métert növekedett. 
Itt azért természetesen má-
sabbak a körülmények, mint 
egy faiskolában. Ide kör-
nyezettűrő növények lesz-
nek kiültetve, amelyek a 
későbbiekben is csak mini-
mális növényvédelmet igé-
nyelnek, s gyorsan növek-
szenek. Az ezerhatszáz fa  
vegyes, négy fajtából áll: me-
zei juhar, kocsányos tölgy, 
pusztaszil és ostorfa. A leg-
kisebb méretű ezek közül 

a mezei juhar, ami így is 
elérheti a 8-10 méter ma-
gasságot. A kocsányos tölgy 
és a pusztaszil akár 30 méter 
magasra is felnő, persze 100 
év alatt. Az ostorfa mérete 
olyan 20-25 méter is lehet. 
A közmunkások mellett a 
község lakói társadalmi mun- 
kát vállalva részt vehetnek 
az ültetésben. Gondolom,  ez- 
által még többre értékeli 
majd a lakosság az itt el-
ültetett fákat. Az ültetés 
rendje lehetővé teszi, hogy 
kisebb munkagéppel közé 
menjenek. A facsemeték 
vegyesen lesznek ültetve, 
de a szélén a juhar domi-
nál, mint legkisebb méretű 
fa, illetve a pusztaszil. Ez 
utóbbi egyébként egy ame-
rikai fajta változata, úgy 
25 éve terjedt el nálunk. 
Mint egykori pedagógus, 
szerintem be kell vonni a 

gyerekeket is az ültetésbe, 
hogy szeressék meg a fá-
kat és lássák, hogyan kell 
elültetni azokat. Egy ekkora  
községben az erdőtelepítés 
egy jelentős lépés. 

Molnár Sándorné, óvónő:
„Reméljük, hogy szép terület 
lesz, ha megnőnek itt a fák  
és ki tudunk majd jönni 
a gyerekekkel. Nincs alkal-
munk erdőbe járni, így a 
különböző fafajtákat megis- 
merhetjük majd, leveleket 
is gyűjthetünk és az évszakok 
változásait is nyomon tud- 
juk követni rajtuk.”

Kürtiné Rácz Anikó, óvo-
davezető: „A gyerekekben 
tudatosítjuk a környezet-
védelmet ezáltal is. Fontos, 
hogy megtanítsuk őket ezek-
re. Most alkalom nyílt a fa-
ültetést közelebbről is meg-

probaszam_2.indd   14 2010.12.15.   13:55:31



152010. december KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ

nézni és egy kicsit bekap-
csolódni az óvodásokkal.” 

Jámborcsik József, nyug-
díjas: „Régebben is sok-
szor részt vettem társadal-
mi munkákban, például 
amikor a gázt és a vizet vezet-
ték Kardoskúton.  Akkor az 
utakat kellett átvágni a ve-
zetékek miatt. Most, ami- 
kor megkaptuk a felhívást a 
faültetésre, akkor eldöntöt-
tem, feltétlenül jövök segí-

teni, pedig otthon is sok a 
munkám. Az ember mindig 
tud találni magának elfog-
laltságot és munkát, ha akar.” 

Simon János, nyugdíjas:
„Én mindig is közösségi 
ember voltam. Régebben 
a vízvezetésnél is sok tár-
sadalmi munkát végeztem 
a faluban. Most is öröm-
mel mentem ki a faültetés-
hez. Sajnálom, hogy kevés 
kardoskútival találkoztam, 

akik önként jöttek segíteni.” 

Ramasz Imre, polgármes-
ter: „ Teljesen természe-
tesnek éreztem, hogy én is 
kivegyem a részem ebből a 
munkából. Nagyon örültem, 
hogy a felhívásomra sok 
régi „társadalmi munkással” 
találkoztam és dolgozhat-
tam együtt. Nagyon meg-
köszönöm mindazoknak a 
munkáját, akik bármilyen 
módon kivették a részüket. 

Bízom abban, hogy azok a 
kisiskolások és óvodások, 
akik kijöttek és segítkeztek, 
érezni fogják majd az erdő 
jótékony hatását. Hiszem 
azt, hogy ez a befektetett 
munka, energia meg fog 
térülni abban, hogy szebb, 
egészségesebb lesz a környe-
zetünk. A későbbiekben eb-
ből egy kellemes, szabadidő 
eltöltésére alkalmas, ligetes-
sétányos terület válhat.”

NB
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Megkérdeztük:  hogyan készül az ünnepekre?

Meghívásos asztalitenisz 
versenyen vettünk részt 
2010. december 4-én Pusz-
taföldváron. 

Négy település csapatai vet-
tek részt a kupán. Kardosku-
tat Kovács Jenő, Miszlai Zol-
tán és Varga Pál képviselte.  
Szoros mérkőzéseken küz- 
döttünk a pontokért csapat- 
ban és párosban is.  A díja-
kat Zalai Antal, Pusztaföld-
vár alpolgármestere adta 
át.  A versenyt a házigaz-
da Pusztaföldvár csapata 
nyerte. Második helyezést 
ért el Orosháza. Gádoros 
és Kardoskút azonos pont-
számot ért el, így két harma-
dik hely lett kiosztva. Nem-

régiben Kardoskút adott ott-
hont egy versenynek, most 
Pusztaföldvár és decem- 
ber 18-ra meghívást kap-
tunk Gádorosra. Kialakuló-
ban van egy kistérségi asz-
talitenisz bajnokság, amely a 
tervek szerint jövő tavasszal 
indul. Nyolc település vesz 
benne részt, havonta más 
helyszíneken megrendezve 
a versenyeket. A tisztes 
helytállás mellett kitűztük 
célul a jobb helyezés elérését 
is. Ehhez elengedhetetlen a 
folyamatos edzés, amelyet 
a művelődési házban meg 
is teszünk hetente kétszer. 
Ezekre az edzésekre min-
denkit szeretettel várunk!

Bronzéremmel tértünk haza

Nálunk nem egészen úgy 
történik, mint másoknál 
az ünnep. Mi elsősorban 
lelkileg készülünk a ka-
rácsonyra, persze négy 
gyermekünket ugyanúgy 
megajándékozzuk. Közös 
a készülődés, együtt sü-
tünk-főzünk. Karácsonyeste 
megkapják a gyerekek a cso-
magot és verset mondanak, 
amit a gyülekezetben is 
elszavalnak, ahova járunk. 
Az ünnep estéje közös  játék- 
kal telik a szülőkkel.

Juhász Csabáné

November végén felraktuk 
a kültéri karácsonyi izzókat 
a nagymamámmal a keríté-
sünkre. Az idén is tervezzük 
az utcabeliekkel a közös 
karácsonyfa feldíszítését. Én 
inkább abban hiszek, hogy: 
„Jobb adni, mint kapni!” 
A lényeg az, hogy együtt 
legyen a család ezen a szép 
estén. Ajánlom az egész falu 
lakosságának, hogy töltsék 
együtt a szeretet ünnepét és 
ezúton is mindenkinek kel-
lemes ünnepeket kívánok!

Horváth Gergely

VP

Már december elején kigon-
dolom a karácsonyi menü-
sort. Várjuk haza a családot, 
ilyenkor kedvenc étellel is 
szoktam készülni. A család 
nálunk mindig együtt tölti 
az ünnepeket. Mivel az Éva 
nap is ilyenkorra esik, így a 
lányomat is felköszöntjük. 
Az utolsó nap sütéssel-fő-
zéssel telik. A fát közösen 
szoktuk feldíszíteni. Egymás 
megajándékozása után csa-
ládi körben fogyasztjuk el az 
ünnepi vacsorát.

Gojdár Imréné

Már az ünnepek előtt pár 
nappal megkezdjük a sütést-
főzést. Szenteste hozzánk a 
Jézuska hozza a fenyőfát, 
hogy a gyerekekkel közösen 
díszítsük fel. Úgy tartjuk, 
hogy ő nem tudja díszekkel 
együtt hozni, mivel olyan 
sok helyre kell mennie. A 
közös díszítés pedig már 
maga egy öröm. Este azok-
kal a játékokkal játszunk, 
amiket a gyerekek kapnak. 
Utána a  mamát elvisszük 
az éjféli misére Orosházára. 

Simora Jánosné
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