
Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Olvasók!
Kedves Kardoskútiak!

Időben felgyorsult vilá-
gunkban szinte észre sem 
vesszük az idő múlását, hi-
szen mintha csak most lett 
volna, hogy a karácsonyi 
fények kialudtak és már-
is újra égnek az adventi 
koszorúkon a gyertyák. 
Nemsokára elcsendesül 
minden, mindenki igyek-
szik meghitt családi kör-
ben tölteni a karácsonyi 
ünnepeket.

Hiszen a karácsony az az 
ünnep, amelyben a csa-
ládi együttlét, a családi 
béke és a családi szeretet 

kell, hogy meghatározó 
legyen. Az ünnepek alatt 
nagyobb figyelmet szen-
telünk egymásra, mint a 
dolgos hétköznapok során, 
igyekszünk egymásnak 
örömet, meglepetést sze-
rezni, egymásnak kedvé-
be járni, jó szívvel adott 
ajándékkal kedveskedni.
De a legfontosabb a sze-
retet, amely ingyen van 
és adható az év minden 
egyes napján. Az év vége 
az öröm, az ünnep mellett 
alkalmat kell, hogy adjon 
arra is, hogy számvetést 
készítsünk az eltelt eszten-
dőről és számba vegyük, 
hogy mit hozhat a jövő. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Ünnepi gondolatok
Tartalmazzák hitemet, 
érzéseimet. Szeretném 
továbbadni.  L eg yen 
ajándék minden kar-
doskúti jóakaratú ember 
számára.

Petőfi Sándor írja Füstbe 
ment terv című versé-
ben: „Egész úton haza-
felé azon gondolkodám, 
Miként fogom szólítani 
rég nem látott anyám”. 
Én is napok óta gondolok 
arra, mit csinálnak az 
emberek karácsonykor? 
Ajándékot  adnak és 
kapnak… Vendéglátó 
szeretetet gyakorolnak?! 
Gondolnak-e arra  a 
Krisztusra, akit régen 

elfeledtek? De ez az este 
elevenebbé teszi gondol-
kodásunkat, tökéletesíti 
Istenre gondolásunkat, 
aki egyszülött fiát em-
beri testben küldte hoz-
zánk, hogy megtanítson 
együtt örülni, szeretni. 
Aki ránk bízta azt is, 
hogy gyakoroljuk a ven-
dégszeretetet. Ő viszont 
nem csak kéri ezt tőlünk, 
hanem erőt is ad hozzá. 
Karácsonyt ünneplünk: 
Lukács  e v.  2 ,  1-14 . 
A csodálatos kenyérsza-
porítás tanítását tesszük.

(Nagy Ferenc plébános 
gondolatainak folytatása 

a 9. oldalon)



Elkészítettük adventi koszorúnkat
Az ünnepeket megelőző időszak-
ban a keresztény ember készül a 
karácsonyra, Krisztus születésének 
ünnepére. 

Nagy volt a készülődés a művelődési 
házban is. Évek óta tartó hagyo-
mány, hogy advent első vasárnapja 
előtt elkészítjük közösen a község 
adventi koszorúját. 

Idén is lelkes kezek munkálkodtak a 
koszorúkon, voltak olyanok is, akik 
nemcsak a „nagykoszorút”, hanem 
kisebbeket is készítettek. A gyerekek 
érdeklődve figyelték a felnőtteket, 
hogyan is épül fel egy ilyen koszorú: 
adogatták a fenyőágakat, kötötték a 
masnikat és jó mókának tartották a 

ragasztópisztollyal való munkálko-
dást is. Az elkészült koszorúnkon 
meggyújtottuk az első gyertyát, a 
község karácsonyi ünnepén már 

mind a négy gyertya fénye fogja 
jelezni a közelgő ünnepet.

Kicsi fény hosszú útja
Huszonöt évvel ezelőttre nyúlik 
vissza a betlehemi láng hagyomá-
nya. Minden év decemberében 
a betlehemi Születés- temploma 
mécseséről meggyújtanak egy 
gyertyát és cserkészek viszik azt 
repülővel, autóval, kerékpárral és 
gyalog a világ számtalan helyére, 
hogy karácsonyra minél több 
otthont melegítsen fel fényével. 

Magyarországra az idén december 
11-én érkezett a láng, ahol is egy 
központi ünnepséget követően 
szintén cserkészek vitték tovább 
az ország számos pontjára. A Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetsége 
Gödöllőn adta át a lángot a meg-
jelent önkormányzati vezetőknek. 
Dr. Prozlik László - Gádoros pol-
gármestere - több éve már, hogy 
elhozza Békés megyébe a lángot, 
ezzel teremtve meg a lehetőséget, 
hogy bárki meggyújthassa a maga 
gyertyáját és hazavigye otthonába, 

családjának. Örömmel vettük és 
tettünk eleget az idén is polgármes-
ter úr meghívásának, hogy egy kis 
ünnepi műsort követően - amelyet 
a gádorosi iskolások adtak elő –, 
mi magunk is tovább örökítsük a 
lángot és hazahozzuk Kardoskútra. 

Az országba érkezését követő napon 
tehát már Kardoskúton is bárki ott-
honába viheti a betlehemi lángot, 
ha eljön a művelődési ház előterébe 
és az ott égő lángból tovább örökít 
egy újabbat.

Írta és fotó: Rajki Judit

Írta és fotó: Varga Pál
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Testületi ülésen történt
Soron kívüli testületi ülésre került 
sor 2011. október 20-án. 

Az ülés tárgya a Petőfi utcai út- és 
parkoló építési pályázatok véle-
ményezése volt, figyelemmel arra, 
hogy a beadott ajánlatok alapján 
valamennyi ajánlati ár lényegesen 
meghaladta az e célra betervezett 
előirányzatot. A képviselők gondos 
mérlegelés után döntöttek az elő-
irányzat növeléséről és így a beru-
házás megvalósításáról.

2011. október 27-i ülés fő napirendi 
pontja a 2011. évi költségvetés har-
madik negyedévi teljesítéséről szóló 
beszámoló volt, amelyet a testület 

vita nélkül fogadott el. Sor került a 
2012. január 1-jétől működtetendő 
tanyagondnoki szolgálatra vonat-
kozó helyi rendelet megalkotására, 
továbbá az egyes szociális ellátási 
formák szabályairól szóló rendelet 
módosítására. A módosítás a helyi 
lakásfenntartási támogatás, vala-
mint a szociális étkeztetés tárgykö-
rére vonatkozik.

2011. november 24-i ülésén a 
testület beszámolót hallgatott meg 
és fogadott el az ivóvíz szolgáltatás 
ellátásának helyzetéről, a Móra 
Ferenc Művelődési Ház és Községi 
Könyvtár munkájáról, a Kardoskúti 
Hírmondó kiadásával kapcsolatos 

tevékenységről. Sor került a 2012. 
évi költségvetési koncepció megvi-
tatására és elfogadására. A bejelen-
tések körében az ivóvíz-ellátási szol-
gáltatás díjainak megállapításáról és 
a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 
rendelet módosítására került sor.

A fogyasztói mennyiségtől függő 
vízdíjak ÁFA nélküli ára 2012. ja-
nuár 1-jétől:

• hatósági vízdíj: 309,30 Ft/m3;
• lakossági fogyasztók esetében 
alkalmazott vízdíj: 196,10 Ft/m3;
• önkormányzati fogyasztók esetében 
alkalmazott vízdíj:   264,40 Ft/m3.

Ramasz Imre polgármester

(Folytatás az 1. oldalról)
Közösségünk nehéz, de több apró 
sikert hozó éven van túl. 

Az ünneprontás szándéka nélkül 
látnunk kell, hogy a jövő kilátásai 
bizony ködbe burkolóznak, nem 
tudjuk, hogy a meghatározó sar-
kalatos törvények (önkormányzati, 
köznevelési) mit hoznak a települési 

önkormányzatunknak. Legyünk 
bizakodóak és bízzunk abban, hogy 
lesz lehetősége a településünk ve-
zetésének, hogy az itt élő emberek 
boldogulását biztosítani tudja, hogy 
a kis falunk mindannyiunk örömé-
re fejlődjön, épüljön és szépüljön.  
A Képviselő-testület nevében meg-
köszönöm, hogy segítették munkán-
kat és kérem Önöket, hogy legyenek 

partnereink az elkövetkezendő 
időszak feladatainak a megvalósí-
tásában.

Kívánok Kardoskút község min- 
den polgárának szeretetteljes kará-
csonyi ünnepeket, békés, boldog, 
eredményekben gazdag, jó egész-
ségben eltöltött új évet.

Polgármesteri köszöntő

Jogszabályi változások 2012. január 1-jétől
A gépjármű adóztatás terén fontos 
változás, hogy a gépjármű adásvé-
tele esetén, ha sem az eladó, sem 
a vevő nem tesz eleget a külön 
jogszabály által meghatározott 
bejelentési kötelezettségének, ak-
kor a tulajdonváltozás bejelentése 
évének utolsó napjáig az év első 
napján bejegyzett tulajdonos – azaz 
az eladó – lakcíme, székhelye, il-
letőleg telephelye szerinti önkor-
mányzati adóhatóság az illetékes 
az érintett gépjármű adóztatására. 

A fentiek alapján a hivatal felhívja a 
gépjármű eladók és vevők figyelmét, 
hogy az adásvételi szerződés keltétől 
számított 15 napon belül tegyenek 
eleget bejelentési kötelezettségüknek 
az okmányirodában. Az okmány-
iroda a bejelentés alapján értesíti 
az önkormányzati adóhatóságot.

Új szabályként került az adózás 
rendjéről szóló törvénybe, hogy az 
önkormányzati adóhatóság helyi 
adó és gépjárműadó vonatkozásá-

ban a tízezer – magánszemélyek 
esetében az ezer – forintot elérő 
adótartozással rendelkező adózó 
nevét, címét és az adótartozás össze-
gét az esedékességet követő 10. nap 
0. órától a helyben szokásos módon 
közzéteheti. Kardoskút községben ez 
a hátralékosok listájának a hirdető-
táblán történő kifüggesztését jelenti.

Az önkormányzati híreket 
összeállította:

dr. Mészáros Erzsébet

3KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2011. december



Lakásfenntartási támogatásról dióhéjban
2011. szeptember 1-jétől jelentő-
sen átalakultak a lakásfenntartási 
támogatás szabályai. 

E támogatás a szociálisan rászo-
rult személyeknek, családoknak 
az általuk lakott lakás vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiség fenn-
tartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hoz-
zájárulás. Elsősorban természetbeni 
ellátásként és a lakással összefüggő 
azon rendszeres kiadásokhoz kell 
nyújtani, amelyek megfizetésének 
elmaradása a kérelmező lakhatását a 
legnagyobb mértékben veszélyezteti.  
Kardoskút községben két fajtája 
igényelhető: a normatív lakás-
fenntartási támogatás és a helyi 

lakásfenntartási támogatás. Nor-
matív lakásfenntartási támogatásra 
jogosult az a személy, akinek a 
háztartásában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
250 %-át (71.250,- Ft) és a háztar-
tás tagjai egyikének sincs vagyona.
A lakásfenntartás elismert havi 
költsége az elismert lakásnagyság és 
az egy négyzetméterre jutó elismert 
költség szorzata. Az elismert lakás-
nagyság a háztartásban lakó szemé-
lyek száma alapján differenciált a 
törvényben. Az egy négyzetméterre 
jutó elismert költség 2011. évben:
a normatív lakásfenntartási támo-
gatás minimum összege 2500,- Ft, 

maximum összege függ a háztartás 
egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelmétől, valamint a lakásfenn-
tartás elismert havi költségének és a 
támogatás mértékének szorzatától.
Helyi lakásfenntartási támogatás 
Kardoskút községben önálló el-
látásként nem, csak a normatív 
lakásfenntartási támogatás kiegé-
szítéseként nyújtható. Összege: ha a 
normatív lakásfenntartási támogatás 
havi összege az 5000,- Ft-ot nem 
haladja meg, akkor 2000,- Ft/hó, 
ha meghaladja, akkor 1000,- Ft/hó.
A lakásfenntartási támogatás 
egy évre kerül megállapításra 
és a jogosult választása szerinti 
szolgáltatóhoz kerül átutalásra.

Köszönet
Kardoskút Község Önkormány-
zatának Jegyzőjeként köszönetet 
mondok a 2011. évi népszámlálás 
településszintű végrehajtásában 
közreműködő Gub Andrea 
Gabriella, Mészáros Istvánné, 
Simora Jánosné és Simora János 
számlálóbiztosoknak, valamint 
Skorka Pálné felülvizsgálónak 
végzett munkájukért.

Ünnepek alatt
2011. december 23-tól 2011. de-
cember 31-ig a Polgármesteri 
Hivatalban igazgatási szünet lesz. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt 
munkanapokon ügyelet működik, 
a köztisztviselők ügyeleti beosztá-
sáról tájékozódjon a hirdetőtáblán.

Az  orvosi rendelő a  munkaszü-
neti napok kivételével a hétköz-
napoknak megfelelően működik. 

A legutolsó ülésen történt
2011. december 15-én tartotta idei utolsó soros ülését a testület. 

Az ülés hagyományos napirendi pontjaként került megtárgyalásra a 
Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló éves beszámoló, a 2012. 
évi munkaterv elfogadása, a köztisztviselők teljesítménykövetelménye-
inek alapját képező kiemelt célok meghatározása, valamint az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása. A bejelentések körében sor 
került a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006. (III. 31.) sz. 
önkormányzati rendelet elfogadására. A rendelet módosítás alapján  2012. 
január 1-jétől a gyermekétkeztetés /óvodai ellátás/ térítési díjai az alábbiak 
szerint alakulnak:

Döntött továbbá a testület arról, hogy a családsegítés feladatát – mely 
jelenleg megoldatlan – az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás kere-
tében működő Kistérségi Gyermekjóléti Központtal kívánja elláttatni 
2012. március 1-jétől. E folyamatban elsőként a Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadására került sor. A megvalósításhoz természete-
sen szükséges a társulás többi tagtelepülésének támogató határozata is.

Az oldalt összeállította: 
dr. Mészáros Erzsébet
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Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, mert 1962-től 1965-ig nem 
búcsúztak el a végzős diákoktól. 

Mi már ballagtunk! Vállunkra 
akasztva azt a fokost, amin lógott 
a piros alapon, fehér pettyes úti- 
batyunk. Negyvenöt éves osztály-
találkozóra gyűltünk össze Kardos-

kúton az általános iskolában. Nem 
mondanám rendhagyónak, mivel 45 
év után ez volt az első találkozónk. 

Mindenki nagy izgalommal várta, 
vajon megismerjük-e egymást? Hát, 
volt olyan kérdés, hogy Te vajon ki 
vagy? Miklós Mihályné, Jolika néni 
köszöntötte az egykori diákokat 

az osztályfőnöki órán. Tisztelettel 
emlékeztünk egykori osztálytársa-
inkra és tanárainkra, akik már nincse-
nek az élők sorában. Az egykori osz-
tálytársak közül volt aki nem tudott  
jelen lenni, de akik eljöttek boldo-
gan meséltek életük alakulásáról. 

Csotó-Nagy Istvánné, Klárika néni 
is elmesélte élete történetét. Verasztó 
József igazgató úr köszöntötte a 
megjelenteket és beszámolt az iskola 
jelenlegi helyzetéről. Ezt követően 
előkerültek a régi és jelenkori családi 
fényképek és a sok-sok emlék, ami 
az elmúlt évtizedekben összegyűlt. 

A remek hangulat folytatásaként 
egy kis hidegtálas uzsonna zár-
ta a találkozót. Találkozunk is-
mét öt év múlva vagy hamarabb!

Nyíregyházi Mihályné (Törőcsik Sára)

Negyvenöt év után először

A jövő anyagi biztonsága ma dől el
Életünk talán legnagyobb és folya-
matos kihívása, hogy ideális otthont 
teremtsünk magunknak. 

Ez a feladat egész életünket végig-
kíséri: az első lakás megvásárlásától 
egy tágasabb családi fészek megszer-
zésén át egy szebb, kényelmesebb 
otthon kialakításáig. Mára egyér-
telművé vált, hogy pusztán hitelből 
nem, de legalábbis nagy kockázat 
árán lehet lakáshoz jutni. A Magyar 
Állam, a Fundamenta és a Gádo-
ros és Vidéke Takarékszövetkezet 
összefogásaként erre a problémára 
nyújtunk megoldást a Lakásszámla 
termékünkkel.

Mi az a lakásszámla?
A lakásszámla olyan - államilag tá-
mogatott - lakáscélra felhasználható 

megtakarítási forma, amely havi, 
rendszeres befizetés mellett, a meg-
takarítási időszak (jelenleg 48-120 
hónap között a kínált módozatok 
futamidejétől függően) végén ked-
vező, lakáscélú kölcsönlehetőséget 
is biztosít. Így az otthonteremtéssel 
kapcsolatos terveit nagyobb pénz-
ügyi keretből tudja megvalósítani.  
 
A lakásszámla elemei: 
Havi  megtakar ítások 5 .000-
20.000.- Ft+állami támogatás+betéti 
kamat+lakáscélú kölcsön= szerző-
déses összeg. 

Mire használható a lakáskassza?
Új vagy használt lakás vásárlására, 
házépítés, telekvásárlás, felújítás, 
átépítés, energiatakarékos korszerű-
sítés, nyílászárók cseréje, kertépítés, 

terasz, kútfúrás, öntözőrendszer, 
kandalló, cserépkályha, házzal egy-
beépített garázs, beépített kony-
habútor és konyhai berendezések. 

Kinek érdemes takarékoskodnia?
Mindazoknak, akik első lakásuk 
megvásárlását tervezik, akik a jö-
vőben házat vagy lakást szeretnének 
cserélni, akik jelenlegi otthonukat 
szeretnék felújítani, átalakítani, 
korszerűsíteni, akik gyermekeik 
jövőjéről szeretnének gondoskodni, 
lakásszövetkezeteknek és társashá-
zaknak, amelyek a közös tulajdon-
ban lévő épületrészek, felújítását, 
korszerűsítését tervezik.
Nézzünk egy példát arra, hogyan 
használhatja ki a maximális állami 
támogatást! 

Folytatás a 10. oldalon.
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Portré Menyhárt Krisztina tanárnőről
1999 óta iskolánk magyar tanára 
Menyhárt Krisztina. 

Középiskolai tanárként tanít az 
általános iskola felső tagozatán. 
Szaktárgyai oktatása mellett az is-
kola minőségirányítási felelőse. Az 
iskola életében zajló módszertani 
fejlesztés irányítását is ellátja. Tagja 
az összintézmény igazgató taná-
csának. Pályája kezdete óta vállal 
osztályfőnöki feladatokat. Évek 
óta szervez önkénteseket irodalmi 
műsorokra. 

Tanítványaihoz emberséges szigor-
ral viszonyul: elvárja a teljesítményt, 
a fegyelmet, a rendszeres tanulmá-
nyi munkát. Egyik módszertani 
alapelve a verstanulás fontosságá-
nak hangsúlyozása.

Általános és helyi tapasztalat, hogy 
a mai gyerekek viszonya az írott 
szöveghez, az irodalomhoz más, 
mint az internet világa előtti kor-
osztályoké. Nagy kihívás irodalmi 
szövegek olvasójává nevelni a gye-
rekeket.   A tanulók szövegértésének 
minősége döntően meghatározza 
iskolai teljesítményeiket. Hosszú 

évek tapasztalata, hogy a kardoskúti 
diákok szövegértése a felvételiken, 
az országos méréseken átlag feletti. 
A tanárnő szabadidejében a falu 
hölgyeit várja női tornára, amely a 

második legnagyobb múltú csoport, 
hiszen több mint hat éve működik 
folyamatosan a művelődési házban.

- Decemberben kézműves fog-
lalkozásokat szerveztünk alsó 
tagozatosoknak Andrékó Pálné 
(Katika) helyi népi alkotó közre-
működésével.

- Micimackó bérlet őszi előadása-
in az alsó tagozatosok 90%-a vett 
részt. Az iskola saját bevételéből a 
bérletek árához hozzájárult.

- Első ízben valósult meg elektro-
nikus úton  az iskolát kezdő tanu-
lók körében különböző részképes-

Verasztó József

NB

ségeiknek felmérése a művelődési 
ház multimédiás számítógépei 
segítségével.

- Iskolánk alkalmi színjátszó 
köre négy alkalommal lépett fel 
betlehemi jelenetével különböző 
helyszíneken szervezett progra-
mokhoz kapcsolódva. A második, 
harmadik és ötödik osztályosok 
alkotta csoportot Menyhárt Krisz-
tina tanárnő készítette fel.

Hírmorzsák

VJ

Előzzük meg a bajt
Az Orosházi Rendőrkapitányság 
munkatársa, Kiss Rozália rendőr- 
hadnagy tartott tájékoztatót no-
vember közepén a településen 
működő nyugdíjas klub tagjainak. 
Az előadáson az idősebbek megtud-
hatták, hogy milyen módszerekkel 
próbálják megtéveszteni őket a be-
surranó tolvajok, a tűzifát és egyéb 
termékeket kínáló rossz szándékú 
utazó árusok.Végezetül a hadnagy 
ismertette a nemrégiben meg-
változott városi forgalmi rendet.

Fotó: Varga Pál
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Ismét hangos volt a suli

Az eg yik novemberi 
szombat délután talán 
még a hétköznapoknál 
is nagyobb zsivaj töl-
tötte be a kardoskúti 
általános iskola termeit. 

Negyven év elteltével ta-
lálkozóra gyülekeztek az 
1971-ben végzett öregdi-
ákok. Akkor huszonöten 
fejeztük be alapfokú ta-
nulmányainkat a köz-
ség iskolájában és vet-
tük nyakunkba a világot. 
Valóban így volt - mint 
a most elhangzott beszá-
molókból rendre kitűnt 
- ki közelebb, ki távolabb, 
de a többség elvetődött 
gyermekkori otthonától.
Sajnos négyen már nem 
érték meg a négy évtize-
des találkozónkat. Torda 
Piri, Garai Misi, Tóth B. 
Jani és Tóth Jóska - ahogy 
mi szólítottuk Őket - már 
nem tudott számot adni 
jelenlegi sorsának alaku-
lásáról, jövőbeni terve-
iről. Róluk és eltávozott 
tanítóinkról, tanárainkról, 

igazgató bácsiról a teme-
tőben emlékeztünk meg és 
gyújtottunk értük néhány 
mécsest. A lehetséges 21 
főből 16-an tudtak részt 
venni a találkozón, ahol 
egy, az eltelt évek száma 
miatt is hosszúra nyúlt 
rendhagyó osztályfőnöki 
óra után finom vacsorá-
val és kellemes beszél-
getéssel teltek az órák.  
A résztvevők név szerint: 
Ádász László, Bánki-Hor-
váth Gyöngyike, Csong-
rádi Pál, Dénes Katalin, 
Hegedűs Katalin, Hegedűs 
Mária, Héjja Gyöngyi, 
Inásel Mihály, Kincses 
Julianna, Kovács Zoltán, 
Kun Anna, Líbor Lenke, 
Oláh Ilona, Rácz Sándor, 
Szepesi János, Zsigóczki 
Éva. Hiányzó volt a mai 
napon: Dán Ilona, Dé-
nes Rozália, Gera Gáspár, 
Prágai András, Seprenyi 
Ágnes.Tanáraink közül 
sajnos már nem sokan 
élnek, vagy egészségi álla-
potuk nem tette lehetővé, 
hogy körünkbe jöjjenek. 

Így csupán Csotóné Klá-
rika volt a régiek közül, 
no meg a házigazdánk, 
Verasztó József igazgató 
úr. Klárika néni kiváló-
an helyettesítette Szőke 
Molnár József osztályfő-
nökünket és a szokásos 
formaságokon túl néhány 
lényegre törő kérdéssel 
még tartalmasabbá te-
tette velünk az esetleg 
elnaggyázott „bemutat- Csongrádi Pál
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kozásunkat”. A sok pozi-
tív, elsősorban gyerme-
kekről, unokákról szóló 
mondat mellett számos, az 
egészséggel vagy családi 
állapottal összefüggő, ke-
vésbé kedvező szavak is el-
hangzottak. Éjfél felé azzal 
a kicsengéssel zártuk a ta-
lálkozót, hogy 2016. nov. 
 26-án ismét találkozunk!  
Ha lehet, a mostaninál is 
többen.
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Fél évszázados az óvodánk
Óvodánk fennállásának 50. év-
fordulóját ünnepeltük a Móra 
Ferenc Művelődési Házban. 

A gyerekek az óvoda életét felidé-
ző kedves mesejátékkal, tánccal, 
versekkel készültek a jeles nap 
alkalmából és Kocsány Kitti gim-
náziumi tanuló egy verssel emlé-
kezett vissza az óvodára. Az elmúlt 
50 évről való megemlékezést a régi 
óvodások és szüleik segítségével 
összegyűjtött fotókiállítás is gaz-
dagította, valamint a meghívott 
vendégeknek egy, az intézményt 
ábrázoló tarisznyával és egy szál 
virággal kedveskedtek az óvodások. 
Az ünnepi rendezvény az óvodá-
ban egy fogadás, kötetlen múltidé-
ző beszélgetés keretében megható, 
kellemes hangulatban folytatódott.

Az alábbiakban Ramasz Imre 
polgármesternek, a rendezvényen 
elhangzott gondolatainak rövidített 
változatát olvashatják:

Ötven évvel ezelőtt, 1961 szep-
temberében nyitotta meg kapuit 
Kardoskút községben az óvoda. A 
kardoskúti édesanyák 1958-ban kez-
deményezték az akkori Községi Ta-
nácsnál, hogy a Végrehajtó Bizottság 
létesítsen óvodát, hogy a kisgyerekes 
édesanyák munkaviszonyt tudjanak 
létesíteni és biztonságba tudhas-
sák apró gyermekeiket. Az akkori 
társadalmi viszonyok, a település 
anyagi lehetőségei azonban nem 
tették lehetővé a gyors megoldást. 
Ennek ideje három év múlva jött el, 
amikor a korábbi istállóból felújítás-
sal, átalakítással lehetőség nyílt az 
óvodai ellátás biztosítására. Az első 
években húsz fő alatti gyermeklét-
számmal működött az egycsoportos 
intézmény, amely a jelenlegi viszo-

nyokhoz képest bizony mostoha 
körülmények között tudta csak 
ellátni feladatát. Ez természetesen 
nem a nevelőkön, nem a szülőkön 
és nem a település vezetőin múlt, 
hiszen csak korlátozott lehetőségek 
álltak rendelkezésre. Az igények 
azonban folyamatosan növekedtek, 
a gyerekek száma emelkedett és 
a döntéshozók a lehetőségeiknek 
megfelelően fokozatosan igyekeztek 
ennek megfelelő ellátást biztosítani. 
A Községi Tanács 1975-1976-ban 
bővítette az óvoda épületét és kiala-
kult a jelenlegi intézményi alapterü-
let és megteremtődött a csoportbon-
tás lehetősége, valamint a kornak 
megfelelő higiéniás körülmények is 
megteremtődtek. A hetvenes évek 
végére az óvodai létszám elérte a 
maximumot és tartósan negyven 
fő feletti gyermeklétszámmal mű-
ködött, amely az ezredfordulótól 
kezdődően elindult a csökkenés 
irányába. Mindezek ellenére telepü-
lésünk irányítói fontosnak érezték, 
hogy fokozatosan korszerűsítsék az 
intézményt. Mai külső megjelenése 
2000-ben alakult ki, amikor pályá-
zati forrás segítségével a sok gondot 
okozó lapos tetőt felváltotta a magas 
tetős szerkezet, majd saját forrásból 

megújult a homlokzat is, korszerű 
nyílászárókkal, újszerű megjele-
néssel illetve modern játszótérrel és 
esztétikus kerítéssel. Ám nem csak 
a külső változott, hanem a tárgyi és 
személyi feltételek is, és mind több 
játéknak, szemléltető eszköznek is 
örülhettek a gyerekek.
Őszintén bízom abban, hogy a 
széppé, otthonossá, barátságossá tett 
intézményünkben jól érzik magukat 
a gyerekek és kellemesen telik az 
idő. Hiszem azt, hogy mindenkor 
megkapják a gyerekek azt a szerete-
tet nevelőiktől, gondozóiktól, amely 
nem elidegenít, hanem közösséggé 
formálja őket és kellő indíttatást 
jelent az élet ösvényén való indu-
láshoz. A pedagógusoknak, dadák-
nak, munkatársaknak köszönöm a 
magas szintű munkájukat, szerető, 
odaadó gondoskodásukat és hogy 
otthonos, biztonságos, meleg fé-
szekké varázsolták ezt az óvodát 
az idejáró kisgyerekek számára. 
Őszinte szívvel kívánom, hogy le-
gyen jövője ennek az 50 éves kis 
intézménynek, legyen benne vidám 
gyermekkacagás, játék és öröm, 
szerető gondoskodás, amelyhez 
minden feltételt biztosítanunk kell. 
Ez a felnőttek, a mi kötelességünk.

Írta és fotó: Rajki Judit
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(Folytatás az 1. oldalról)
 
1Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet 
adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2Ez az első ösz-
szeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. 3Mindenki elment 
a maga városába, hogy összeírják. 4József is fölment Galilea 
Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, 
mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5hogy össze-
írják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6Ott 
tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 7Mária megszülte 
elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott ne-
kik hely a szálláson. 8Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad 
ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. 9Egyszerre csak ott állt 
előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon 
megijedtek. 10De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, 
nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 
11Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid 
városában. 12Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált 
gyermeket.” 13Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az 
angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: 14”Dicsőség a 
magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” 

Jézus eljött, hogy tanítson megosztani a föld kenyerét 
egymással és megosztani a szeretetünket, az életünket 
egymással. Így leszünk boldogok Jézussal és egymással. 
Mert aki rátalál, mint a pásztorok, mint a napkeleti 
bölcsek, azoknak életét betölti a rátalálás öröme…  
Ez többet ér az anyagi javaknál. Mert az igazi öröm 
nem az anyagi javaktól függ. A legenda szerint Isten 
megengedte Ádám ősatyának, hogy az első karácsony 
éjszakáján megjelenjék a betlehemi jászolnál Gábriel 
arkangyal kíséretében. Ádám könnyezve borult le a 
Kisded előtt és imádta Őt. Nem fért azonban a fejébe, ha 
már Isten fia emberré lett, miért nem született égi szár-
mazásának megfelelő környezetbe. Ezt meg is kérdezte 
Gábrieltől. Mondd, Isten angyala, miért nem született a 
Messiás királyi palotában, amikor azt jövendölték róla 
a próféták, hogy uralkodni fog. Miért szegény szűz az 
anyja, mikor írva van felőle, hogy népek vezére lesz. Mi-
ért fekszik szalmán, amikor övé lehetne a világ minden 
virágszirma? Gábriel így válaszolt: Ádám, lehet örülni 
a gazdagságnak, jólétnek, csillogásnak, de ilyenkor a 
boldogság az anyagi javaktól függ. De ha ezt elveszik, 
vége a boldogságnak. Viszont földi kincsek nélkül is le-
het boldognak lenni. Ez az igazi - lásd Assisi Szt. Ferenc 
vagy Kalkuttai Teréz anya példája. Jézus eljött, hogy 
megismertessen az anyagtalan boldogsággal, a szeretet-
tel. A szülők szívébe oltott gyermekeik iránti szeretettel. 
A nagyszülők unokáik érzett vágyakozó szeretettel.  
A gyermekek szüleik iránt tanúsított szeretettel. Ez 
a karácsonykor született Jézus ajándéka a világnak.  

A boldogság nagy titka, mikor a szülő átadja hitét gyer-
mekeinek, jóbarátainak és munkatársainak. Ilyenkor 
növekszik az örömük és ezt senki nem veheti el tőlük. 

Karácsony van, Krisztus így szól hozzánk: Keresztények 
és minden jóakaratú ember! Ha azt akarjátok, hogy 
Megváltó Istenetek legyek, tartsátok meg tanításomat, 
legyetek becsületesek, szeressétek egymást, imádkozza-
tok alázatos szívvel. Bízzatok Bennem! Azután jöjjetek 
Hozzám. Jézus keze a jászolban ölelésre tárva - minket 
vár! Karácsony nem emlékünnep, hanem Isten erejének 
és szeretetének kiáradása az emberek felé. 

Karácsony ünnepe van. Legyen számunkra ez a Jézussal 
való találkozásunk napja. Fejlesszük jóérzésünket a 
lelki és szellemi értékek iránt, hitünket, reményünket, 
a megbocsájtást és a türelmet. 

Miért figyeljünk Jézusra? 

Sailer Mihály János regensburgi püspök írta e sorokat:
 
Ki jött más a földre olyan Isteni  módon mint Jézus?
Senki más!
Ki adott az embereknek olyan égi tanítást mint Jézus?
Senki más!
Ki vitt végbe olyan isteni tetteket mint Jézus?
Senki más!
Ki szerette úgy az embereket mint Jézus?
Senki más!
Ki szenvedett és tűrt annyit és ki halt meg úgy mint 
Jézus?
Senki más!
Ki támadott fel halottaiból úgy mint Jézus?
Senki más!
Ki szállott fel az égbe úgy mint Jézus?
Senki más!
Ki ül az Atya jobbján úgy mint Jézus?
Senki más!
Ezekért hiszek tehát én Őbenne, úgy mint senki más.
Ezekért nyújt Ő nekem reményt, úgy mint senki más.
Ezekért szeretem Őt, úgy mint senki mást!

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék én is örömet, lelki 
békét, tartós boldogságot szerezni minden olvasó-
nak, úgy mint senki más.

Ünnepi gondolatok

Nagy Ferenc plébános
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Rejtvény
Beküldési határidő: 
2011. december 30, 16 óra

Sorsolás: 2011. december 31-én,  
23 órakor a műv. házban

Nyeremény:  ajándékcsomag a  
Gádoros és Vidéke Takarékszövet-
kezet felajánlásából

A megfejtést névvel, címmel, tele-
fonszámmal ellátott kis papírlapon 
kérjük bedobni a művelődési házban 
elhelyezett dobozba. Egy ingatlanról 
egy megfejtést tudunk elfogadni!

1. Régen várt beruházás Orosháza-Kardoskút között 2. Ezt a „kis fényt” hoztuk el Kardoskútra karácsonyra
3. Az ifi klub itt nyaralt a nyáron 4. Az orosházi kórház névadójának tanyájában lakik 5. Fokozottan védett 
jellegzetes csőrű madarunk 6. Kardoskúthoz legközelebb eső fürdő neve 7. Kedvelt szakkör az iskolában
8. A Fehértó környékének leglátványosabb jelensége 9. Soros testületi ülések napja 10. Régi-új játék a 
művelődési házban 11. Karácsony tipikus színe ill. családnév községünkben 12. Másik nevén bokrétafa 
13. Május utolsó szerdájának közösségi rendezvénye volt 14. Az év utolsó rendezvénye a műv. házban

(Folytatás a 5. oldalról.)
Ez a befektetés tíz éven át Önnek évi 
4,98% garantált hozamot biztosít! 
A megtakarítási időszak lejáratakor 
ezen felül Ön 4 715 514 Ft összegű 
lakáskölcsönt igényelhet évi fix 
3,9%-os (THM 5,23%) kamatra. 
Mivel ez a kölcsön forint alapú és 
fix kamatozású, Önt nem terheli 

A jövő anyagi biztonsága ma dől el
árfolyamkockázat, valamint a havi 
törlesztő részlet sem fog változni. 
Ebben az esetben Ön 8 000 000 Ft 
szerződéses összegre köt szerződést.
Ha bővebben kíván tájékozódni, 
kérem, keresse fel kirendeltségün-
ket, ahol munkatársaim megfelelő 
szakmai ismeretekkel rendelkeznek 
és szívesen segítenek.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
békességben gazdag Boldog Új Évet 
Kívánunk! Köszönjük ügyfeleink 
bizalmát,  amelyre jövőre is  
számítunk!
     

Gádoros és Vidéke  
Takarékszövetkezet

(X)

A tavalyi évhez hasonlóan az idén 
is megkerestünk vállalkozókat és 
magánszemélyeket, hogy lehe-
tőségeikhez mérten támogassák 
elképzelésünket, hogy az ünnepek 
előtt tudjunk helyben megfőzni és 
kiosztani 350 adag gulyáslevest. 

A Képviselő-testület és a Kardoskúti 
Zrt. is a kezdeményezés mellé állt. A 
Pusztaközponton illetve az Állami 

Gazdaságban élő lakosság számára 
kiszállítottuk és a helyszínen osz-
tottuk ki az ételt. Az Olvasókörben 
az általános iskolások betlehemes 
játékkal kedveskedtek a megjelen-
teknek. Reméljük, hogy a jó szándék 
a következő évben is lehetővé teszi 
azt, hogy sokaknak örömet tudjunk 
szerezni e kis gesztus által is.

A karácsonyi melegétel osztás 
támogatói és segítői voltak:

Fehértó Étterem, Gál Gumiszervíz, 
Kardoskút Község Önkormányzata, 
Kardoskúti Zrt., Nagy Utazási Iroda, 
Neller Borbála, Rajki Judit, Ramasz 
Imre és családja, S-Copy üzlet, 
Szabó és Társa Bt., Török Attila, 

Varga Pál, Verasztó József
„ A szervezők”

Melegség a szívekben és a tányérokban
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A szeretet jegyében

Sportbarátok meghívására

Karácsony közeledtével a település 
lakói évek óta összegyűlnek, hogy 
együtt töltsenek el egy délutánt a 
művelődési házban. Így történt ez 
az idén is. 

A készülődés az ünnepre már jóval 
korábban megkezdődött: az iskola 
színjátszósai betlehemes játékot 
tanultak be illetve Kerekes Mihály 
hetekkel ezelőtti felajánlásának 

köszönhetően a község karácsonyi 
ünnepségére egy nagyméretű fenyő-
fa érkezett a művelődési házba. Ilyen 
formás, nagyméretű örökzöldet 
eddig még nem díszíthettünk fel, 
mint most.

Az ünnepi gondolatok után a betle-
hemi lángról meggyújtottuk adventi 
koszorúnk negyedik gyertyáját, 
majd kigyulladtak a csillagszórók 

fényei gyönyörű karácsonyfánkon. 
Az általános iskolás gyerekek betle-
hemese, majd a közös ajándékozás 
öröme tette teljessé összejövetelün-
ket. Az ünnepre való ráhangolódás-
sal szíveinkbe beköltözött a fény és a 
melegség, majd a koraestébe nyúló 
beszélgetések után ki-ki hazaindult, 
hogy továbbadjuk a szeretetet az 
ünnep napjain családjainknak.

NB

A Tótkomlósi Asztalitenisz Sport-
egyesület meghívására vett részt a 
Kardoskúti Asztalitenisz Klub de-
cember 11-én Tótkomlóson a Városi 
Amatőr Asztalitenisz Versenyen. A 
következő hétvégén öt fővel az oros-
házi asztaliteniszezők meghívásának 
tettünk eleget. A sport és mozgás, 
illetve a tapasztalatszerzés mellett 
kitűnő alkalmak ezek a rendezvé-
nyek a sportkapcsolatok építésére.

Varga PálArchív fotó: Rajki Judit
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Megkérdeztük: mit vár a következő évtől?

14 játékos 14 órás küzdelem

Nemrégiben új biliárd-
asztallal gyarapodott a 
művelődési ház. 

A régi asztalunkat felújít-
tattuk, így párhuzamosan 
két asztalon játszva rendez-
tük meg a Mikulás Kupát. 
A fiatalokból és felnőt-

tekből álló mezőny kora 
reggeltől lökte a golyókat a 
helyezésekért. Két csoport-
ban, körmérkőzéseken zaj-
lottak a versenyek. A cso-
portok első két helyezettje 
jutott tovább a döntőbe.  
A nap folyamán mindenki 
jól érezte magát, a szendvi-

Szabó László, vállalkozó
A legfontosabb, hogy rosz-
szabb év ne legyen, mint 
az idei. Dolgozni jövőre 
is kell és aki akar, az fog 
tudni dolgozni ezután is. 
Minden ember egyéni 
gondolkodásmódjától 
függ az, hogy hogyan fog-
ja érezni magát 2012-ben. 
A problémáknak tűnő 
gondokra is meg kell ta-
nulni úgy tekinteni, mint 
megoldandó feladatokra.

Településünk jó irányba 
halad, de ha még az ered-
mény úgy hozza, akkor 
lehet jobb is. Csak a jót 
várom a jövő évre. A gye-
rekeinknek munkát, az 
idősebbeknek jó egész-
séget. Szeretem a nyug-
díjas klubot, jól érezzük 
magunkat benne, ezért 
szeretnék sokáig a klubélet 
részese lenni. Boldog kará-
csonyt minden olvasónak!

NB

csek is elfogytak, de a vic-
celődés és a jókedv kitar-
tott egészen késő éjszakáig.  

A háziverseny eredménye:
1. helyezett:  
Mocsári Zoltán
2. helyezett:  
Károlyi László
3. helyezett:  
Farkas Ferenc
4. helyezett: Varga Pál 

A játékosokkal hamarosan 
újra találkozunk, akik addig 
is gyakorolhatnak hétről 
hétre, mert a jövő év elején 
meghirdetjük a vándorser-
legért a küzdelmet.

Nemzetközi siker

Az Ausztriában megren-
dezett 2002-ben született 
úszók versenyében Márki 
Zalán korosztályos kupa- 
győztes lett. Jelenleg a 
februári megyei úszó di-
ákolimpiára készül. Ha 
a tavalyi elsőségét meg 
tudná ismételni, az or-
szágos döntőben küzd-
hetne. Szurkoljunk neki!

A leglényegesebb az lenne 
a jövő évben, hogy felvételt 
nyerjek a mezőberényi 
kéttannyelvű középisko-
lába. Ettől függetlenül sze-
retnék továbbra is a műve-
lődési házba járni a bará-
taimmal a színjátszó körbe 
és az ifi klubba. Jövő nyá-
ron elutazom Amerikába 
és szeretnék egy hasonló 
kirándulást, mint a haj-
dúszoboszlói volt az idén.

Nemes Mónika, tanulóKárolyi Jenőné, nyugdíjas

Verasztó József

Gál Mihály, vállalkozó
Több munkalehetőséget 
és magasabb bért várnék 
országosan az emberek-
nek. Főként nagyobb meg-
becsülést kellene adni a 
kétkezi munkának, mun-
kásnak. Az idei évet sem 
mondhatom rossznak, de 
bizakodva nézek a jövő év 
elé. Minden kardoskúti la-
kosnak és olvasónak kelle-
mes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánok!
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