
Teljesen szokatlan az 
emberi fül számára a 
húsvéti örömhír: Jézus 
nem halott, feltámadt. 

Azért hihetetlen számunkra 
ez a hír, mert mi ezt fordítva 
szoktuk   látni. A halál  mindent 
elront, elszakít. Tönkreteszi 
 azt, ami még tarthatott volna, 
elveszi tőlünk azokat, akik 
még közöttünk élhetnének. 
Ezt a hírt Jézus követői is csak 
fokozatosan fogták fel. Elő-
ször asszonyi fecsegésnek 
gondolták, később „hiszem, 
ha látom” hangulat lett úrrá 
rajtuk. Aztán jött a döbbenet, 
amikor megjelent nekik 
a feltámadott Jézus. Foko-
zatosan beleerősödtek ebbe 
a hírbe. Később, miután 
Jézus felment a mennybe 
és megkapták a Szentlelket 
minden félelmük elmúlt. 
Csak egyre összpontosí-
tottak, hogy az egész éle-
tüket áthassa a feltámadás 
örömhíre, és erről meg tud-
janak győzni másokat is. 
Az apostolok nem kételked-
tek abban, hogy Jézus feltá-
madása minden ember szá-
mára nagyon fontos üzene-
teket hordoz ezen a világon:
a halál fullánkja kitört. Nincs 
ereje, mert Jézus legyőzte. 
Nem kell félni a haláltól, 
mert Jézusban feltámadunk, 
és hozzá megyünk a menny-
be. Van értelme hitben szi-
lárdnak lenni és így dol-
gozni, mert erre a munkára 
Isten ráadja az áldását. Ez a 

reménység mindenkié, aki 
Krisztusban akarja tovább 
folytatni az életét. A keresz-
tyén embernek békessége 
és elvehetetlen reménysége 
van minden körülményben, 
mert feltámadott Ura van.

Érdekes dolog történik ma 
is azokkal az emberekkel, 
akik hisznek a feltámadás-
ban és követik Jézust. Az 
igazi húsvétnak, annak az 
örömhírnek, hogy Jézus 
feltámadt, a mi életünkre 
nézve is áldott következmé-
nyei vannak. Még akkor is, 
ha lassan kétezer éve történt 
ez meg. Megkapjuk azokat 
a tulajdonságokat, amik 
hiányoznak belőlünk. Ezzel 
helyére kerül az életünk, 
helyére kerül a lelkünk, és 
mások számára is segítségül 
leszünk. Mi lehetünk a só, 
a jó íz a családunk, a tele-
pülésünk, a népünk számá-
ra. Azok az emberek, akik 
igazán lendíteni tudnak 
másokon. Értelmes életet 

tudnak mutatni másoknak.
Közben pedig Isten láthatóvá 
teszi rajtunk a feltámadott 
Krisztusba vetett hit sajátos-
ságait. Először is megszilár-
dulunk. Erősen állunk. Nem 
vágyódunk más istenek, 

idegen eszmék után. Nem 
tudnak bennünket eltán-
torítani Jézustól. Ennek 
az a következménye, hogy 
egymással szemben is ilye-
nek leszünk. Hűek a tár-
sunkhoz, a barátainkhoz, 
a nemzetünkhöz. Erősen 
állni azt is jelenti, hogy 
minden arról a helyről in-
dul ki az életünkben, ahol 
a feltámadt Krisztus van, 
az életünk középpontjában.
Másodszor rendíthetetlenek 
leszünk. Aki szilárdan áll, 
azt nem lehet elmozdítani. 
Ez a jó alapú házaknak, és 
a jó életalappal rendelke-
ző krisztusi embereknek 
a sajátossága. Ilyen a ren-
díthetetlen ember! Persze 
nekünk is vannak kísér-

téseink. Megpróbál min-
ket is elmozdítani Krisztus 
oldaláról a kísértő, de mi 
nem vagyunk magunk-
ban. Mi tudjuk, kihez kell 
menni a bajban, kitől kell 
erőt kérni a kísértésben. 
Ő megtart minket ma is!
Mindezeknek van egy har-
madik következménye is 
ránk nézve: az, hogy buzgó 
keresztyének leszünk. Ez azt 
jelenti, hogy a feladatainkat 
is mindig Krisztusra nézve, 
Krisztus tanácsai szerint 
végezzük el. Érdekes ennek 
a görög szónak a jelentéstar-
talma: a buzgóságban benne 
van, hogy az ember felül-
múlja önmagát. Erején felül 
is kész szolgálatot vállalni 
azért, mert többlete van. 
Több energiánk, több jóked-
vünk, növekvő hitünk van. 
Ha ez a hit még nincs meg 
bennünk, kérjük Istentől. 
Ő megadja!

Így szól a gyakorlati útmu-
tatás a húsvéti hit mellé: 
„Ezért, szeretett testvéreim, 
legyetek szilárdak, rendít-
hetetlenek, buzgólkodjatok 
mindenkor az Úr munkájá-
ban, hiszen tudjátok, hogy 
fáradozásotok nem hiábava-
ló az Úrban.” (1Kor 15: 58.)

Adjon az Isten minden Kar-
doskúton élő embernek bé-
kés, boldog húsvéti ünnepet!

Nagy Zoltán Imre
lelkész

Krisztus feltámadott
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Hozzávalók 12 darabhoz:  
4 tojás, 15 dkg főtt sonka, 
25 dkg liszt, fél tasak sü-
tőpor, 1 csipet őrölt sze-
recsendió, 8 dkg vaj, 2,5 
dl kefir. A tojássalátához: 
6 tojás, 2 ek. tejföl, 2 ek. 
majonéz, 1 ek. mustár. 

Előkészítés: keményre fő-

zünk összesen nyolc tojást, 
megtisztítjuk, kettőt apróra 
összevágunk. A sonkát is 
felaprítjuk. 12 részes muf-
fin formát kivajazunk és 
lisztezünk. 
Elkészítés: a sütőt 180 C-fok-
ra előmelegítjük. Összeke-
verjük a lisztet, a sütőport, 
és sóval, szerecsendióval 

fűszerezzük. A puha vajat 
kikeverjük a maradék két 
tojással, a kefirrel, majd 
hozzáadjuk a sonkát és a 
liszttel elkeverjük. A végén 
beleforgatjuk az összevágott 
tojást. A masszát elosztjuk 
a formákban. Húsz percig 
sütjük. Közben a tejfölt ki-
keverjük a majonézzel és a 

mustárral. Sózzuk, borsoz-
zuk, a maradék főtt tojást 
négybe vágjuk, felszele-
teljük, belekeverjük, és a 
hűtőbe tesszük. A megsült 
muffinokat kivesszük a for-
mából, hűlni hagyjuk, majd 
a tetejüket levágjuk. Tojás-
salátát teszünk rá, és vissza-
tesszük a levágott tetőket.

Sonkás muffin tojás-salátával

Húsvétra hangolva az Életmód Klubban

A hagyományos húsvéti 
alapanyagok - sonka, tojás 
- felhasználásával készülő, 
de ritkán asztalra kerülő 
ételek voltak terítéken az 

Életmód Klub soron kö-
vetkező foglalkozásán. 

A kukták életkora széles 
skálán mozgott, hiszen  volt 

óvodás, de hetven év feletti 
nyugdíjas résztevevője is a 
kora estébe nyúló főzőcs-
kének. A klub vezetője - 
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna 

védőnő - nem csak az ételek 
elkészítését mutatta be, ha-
nem főzés közben folyama-
tosan életmód tanácsokkal 
is ellátta a résztvevőket. 
Levesnek a zöldségekkel 
gazdagon megrakott tavaszi 
levest készítettük el, amely 
mellé a sütőben ropogósra 
sült kakukkfüves tekercset 
tálaltuk. Ezután egy muffin 
különlegesség került a tá-
nyérokra, amely nem meg-
szokott édes töltelékű volt, 
hanem sós. Sonkával, tojás-
sal és majonézes töltelékkel 
készült. A főfogás a méz-
zel fényezett sült hús volt, 
tepsiben sült kakukkfüves 
krumpli ágyon. Desszertnek 
linzertortát készítettünk 
túrós-meggyes töltelékkel. 

Varga Pál

Fotó: Varga Pál

Borús időre derű a válasz
Az időjárás sajnos nem ked-
vezett az idei első szalonna- 
sütésnek. 

Az Ifi Klub szervezésében 
egy tucatnyi fiatal ülte körbe 
a tüzet, sütve a finomabbnál 
finomabb szalonnát, virslit 
és kolbászt. Az eső sem szeg-
te a kedvet, harsány jókedv 
jellemezte az estét. Főleg 

akkor lett mégjobb a han-
gulat, amikor  megtudták 
a klubtagok, hogy a közös 
nyaralásra beadott pályázat 
eredménye  megérkezett, 
nyertes lett a pályázatunk. 
Még előttünk a nyár, de már 
előre elkezdték a fiatalok 
gyűjteni a nyaralás napjaira 
az ötleteket és a zsebpénzt.

VP
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Az elmúlt időszakban 
a Képviselő-testület két 
ülést tartott, melynek 
legfontosabb, a lakos-
ságot leginkább érdek-
lő napirendjeit az aláb-
biakban foglalom össze.

2011. február 24-i testületi 
ülésen a képviselők tájé-
koztatást kaptak a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. kép-
viselőitől a Dél-alföldi Ivó-
vízminőség-javító Program 
II. változatáról, mely aradi 
vízátvétellel és tisztítás-
technológia alkalmazása 
nélkül kíván eleget tenni az 
ivóvízzel szemben támasz-
tott követelményeknek. A 
település lakói előrelátható-
lag 2015-ben jutnak hozzá 
a jobb minőségű ivóvízhez. 
Jelenleg a pályázat beadásá-
hoz szükséges határozatok 
meghozatalára került sor. 

Ezt követően a 2010. évi 
költségvetésről szóló ön-
kormányzati rendelet mó-
dosítására, majd a 2011. 

évi költségvetésről szóló 
rendelet elfogadására ke-
rült sor. A 2011. évi költ-
ségvetés bevételi és kiadá-
si főösszege 226.348 ezer 
forint, amely 81,6 %-a a 
módosított 2010. évi bevé-
teli és kiadási főösszegnek. 

Döntött a testület a helyi 
esélyegyenlőségi terv, va-
lamint a közoktatási esély-
egyenlőségi helyzetelemzés 
és intézkedési terv előké-
szítésének megkezdéséről 
is, tekintettel arra, hogy e 
dokumentumok megléte 
bizonyos pályázati források 
elnyerésének egyik feltétele.
 
2011. március 31-én ismét 
üléseztek a képviselők. Első 
napirendként a projektszer-
vezéssel és megújuló energi-
ák hasznosításával foglalko-
zó Priváttender Kft. bemu-
tatkozását hallgatták meg.  

Ezt követően sor került az 
önkormányzat 2011-2014 
közötti időszakra vonatkozó 

gazdasági programjának 
megtárgyalására és elfoga-
dására. A program számos 
bizonytalansági tényezővel 
számol, a megfogalmazott 
célkitűzések a teljesség igé-
nye nélkül a következők:

1. Szociális ellátórendszer 
bővítése a tanyagondnoki 
szolgálat megszervezésével.

2. Orosháza-Kardoskút kö-
zötti kerékpárút megépítése 
pályázati forrás elnyerésé-
vel.

3. Elavult járdahálózat fel-
újítása.

4. Szennyvízcsatorna háló-
zat megvalósításának elő-
készítése.

5. Művelődési ház felújítá-
sa szintén pályázati forrás 
elnyerésével.

Törvényi kötelezettségének 
tett eleget a képviselő-testü-
let a Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizs-
gálatával és az erről szóló 
rendelet elfogadásával. A 
Békés Megyei Főügyészség 
jelzése alapján pedig a Kar-
doskút Községért Közala-
pítvány Alapító Okiratának 
módosítására került sor.

Döntöttek továbbá a kép-
viselők a helyi civil szer-
vezetek támogatásáról, va-
lamint a Kihívás Napján 
való részvételről. Ez utóbbi 
– a településen nem isme-
retlen – rendezvény meg-
szervezésével Varga Pál 
képviselőt bízták meg. 

A Képviselő-testület kö-
vetkező ülésének tervezett 
időpontja 2011. április 28., 
a főbb napirendek  a követ-
kezők: 
1. Gyermekvédelmi és gyám- 
ügyi beszámoló;
2. Zárszámadás;
3. Tájékoztató az első félévi 
adóbefizetésekről.

Az elmúlt testületi ülések összefoglalója

dr. Mészáros Erzsébet

Felmérésünk eredménye
Az előző Kardoskúti Hír-
mondó hasábjain arra kér-
tük a kedves olvasókat, 
hogy nyilvánítsanak véle-
ményt lapunk kiadásával 
kapcsolatban. 
 
Összesen 36 család nyil-
vánított véleményt. Amit 
már tudtunk a lakók eddigi 
szóbeli megnyilvánulásai-
ból, azt most megerősítette 
a visszajuttatott kérdőívek 
összesítése: egy kivételével 
mind a lapkiadás mellett 

állnak. Kettő lapon jelölték 
be, hogy fizetős legyen az 
újság, a többi válaszadó 
mind az ingyenes meg-
jelenés mellett tette le a 
voksát.  Mind a kérdőívek-
ből, mind az emberekkel 
folytatott beszélgetésekből 
egyértelműen kiderül, hogy 
igény van a helyi újságra. 
A szerkesztőség ezután is 
törekszik más, külső véle-
mény, megnyilvánulás köz-
lésére a szervezeti és mű-
ködési szabályzat szerint. 

Köszönjük mindenkinek, 
aki vette a fáradtságot és 
akár a kérdőíveken, akár 
szóban véleményt nyilvá-
nított a kérdésben. Vége-
zetül - a teljesség igénye 
nélkül - a kérdőíveken beér- 
kezett  vé leményekb ől 
egy csokor:
 
„Nagyon örülünk az újság-
nak. Nincs mindenkinek 
internete és nem lakik a 
faluban. Ha kell fizetünk 
érte. Legalább kicsit képbe VP

vagyunk. Tisztelettel: NÉV”  
„Legyen ingyenes, de ha 
kell fizetek is érte.” 

„A faluban vannak vállalko-
zók, azokról egy sort se írtak.” 

„Kell az újság. Akinek nem 
tetszik, az ne olvassa. Köszön-
jük a belefektetett munkát.”  
 
„Szólaltassanak meg néha 
egykét arra érdemes embert 
(lehetőség szerint politika-
mentesen)„ 
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Első szótól az utolsóig
Az alábbi sorok írója közel 
két évtizede  szerkesztője 
kisebb és nagyobb lélek-
számú településen meg-
jelenő helyi lapoknak, 
kiadványoknak, ezért ha-
tártalan a kíváncsisága az  
olvasói szokásokat, a meg-
jelent írások által gene-
rált véleményeket illetően. 

Szokszor felteszi a kérdést 
magának és munkatársai-
nak: kinek, kikhez  szólnak  
a helyi lapban írott sorok, 
a tájékoztatási kötelezett-
ség  milyen felelősséggel jár  
egy-egy téma kifejtésénél,  
milyen formát öltsenek 
azok az üzenetek, amelyeket 
szeretne a lap eljuttani ol-
vasóihoz, milyen közösség-
formáló erővel bír egy min-
denkihez eljuttatott újság, 
illetve mi a szerepe, feladata 
a médiának a  település éle-
tében? Ezekre a kérdésekre 
keresi a választ az az újság-
íróképzés is, amely tizenkét 
éve kezdődött Hajdú-Bihar 
megyében, majd folyta-
tódott annak régiójában, 
később országos hatókörűvé 
vált,  és idén - június utolsó 
hetében – az Önök  önkor-
mányzatának  támogatásá-
val  egy kedves kis telepü-
lésre,  Kardoskútra érkezik. 
Az ötvenórás, bentlakásos 
tanfolyamra  helyi újságok 
és honlapok szerkesztői, 
települési rádiók, televíziók 
munkatársai, művelődési 
intézmények kommuniká-
ciós feladattal megbízott 
szakemberei jelentkez-
hetnek, vagyis mindazok, 
akiknek fontos, hogy mun-
kájukkal segítsék az eligazo-

dást az írott és elektronikus 
sajtót figyelemmel kísérő 
érdeklődő számára. Kiváló 
szakemberektől tanulhat-
ják meg, hogy miként lehet 
politikamentesen, objektív 
megközelítéssel bemutatni a 
település elért eredményeit, 
és azt is, hogyan viszonyul-
janak a nehézségek, prob-
lémák, a helyiek számára 
fontos kérdésekre keresett 
korrekt válaszok megje-
lenítéséhez. A képzésen 
országos szaktekintélyek – 
többek között -  újságírók, 
szerkesztők, protokoll- és 
média szakértők adják át 
azokat az elméleti és gya-
korlati tudnivalókat, ame-
lyek segítségével a hallgatók 
ezután magabiztosabban, 
szakszerűbben igazodhat-
nak el a média világában, 
és valósíthatják meg a kép-
viselt település, intézmény 
és közösség céljait. A hall-
gatók vizsgafeladata lesz, 
hogy a kardoskútiak kedvelt 
újságjának soron követ-

kező számát megtöltsék 
írásaikkal, képriportokkal, 
az adott időszak legfonto-
sabb történéseivel. Ezek az 
anyagok nemcsak az újság 
hasábjain, hanem a Ma-
gyar Újságírók Országos 
Szövetsége (MÚOSZ) mun-
káját bemutató muosz.hu 

honlapon is megjelennek, 
csakúgy, mint a már hetek 
óta olvasható tájékoztató és 
felhívás a kardoskúti képzés 
részleteiről. A szervezők - a 
MÚOSZ Helyi Lapok Szak-
osztálya, a Média Provincia 
Kulturális Egyesület – és 
a támogatók – Kardoskút 
Község Önkormányzata és 
az  E.ON Földgáz Storage 
Zrt. – mindent megtesznek 
azért, hogy a hallgatók sok 
új információval és kellemes 
élményekkel gazdagodjanak 
az egyhetes tanfolyamon.  
A képzés – cseppet sem 
mellesleg - egy állandóan 
felmerülő kérdésre is keresi 
a választ.  Vajon tényleg ol-
vassák-e a helyi lapot az ott 
élő emberek? Kérem, vessen 
egy pillantást a címre!

Gönczi Mária 
képzésvezető  

a Média Provincia 
Kulturális Egyesület elnöke
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Tizenkét év elteltével az 
idén ismét csatlakozik 
Kardoskút az egész napos 
országos sportrendezvény-
hez, a Kihívás Napjához. 

2011. május 18-án, szerdán 
nulla órától este kilenc óráig 
tart majd a versengés. Éj-
félkor a művelődési háztól 
az általános iskola pályáig 
fáklyás falufutással kezdő-
dik a programsorozat. Ezt 
követően a pályán éjszakai 
foci lesz megrendezve. Né-
hány versenyszám ízelítőül: 
kerékpározás, séta, gumi-
csizmadobás, sodrófado-
bás, falu legerősebb embere 
és még számtalan egyéb 
program. Minden résztvevő 
sportáganként – negyedóra 
részvétel után – sorsjegyet 
kap. Este kilenc órakor - a 

program országos zárásakor 
– a művelődési ház előtt lesz 
a helyi sorsolás, ahol értékes 
sportszerek, játékok kerül-
nek kisorsolásra. Ezen kívül 
részt veszünk az országos 
versenyben is, ahol a 700-
1500 fős települések között 
szeretnénk megnyerni a 
„Legsportosabb település” 
címet és a vele járó 30.000.- 

forintos utalványt, amelyet 
sportfelszerelésre fordíta-
nánk. Minél többen részt 
vesznek a település lakói 
közül akár csak egyszeri ti-
zenöt perces testmozgással, 
annál nagyobb az esélyünk 
a nyerésre. Mivel ez a nap 
az egészséges életmódot hi-
vatott népszerűsíteni, így a 
délután folyamán ingyenes 

egészségügyi szűrővizsgá-
laton is részt vehet a köz-
ség lakossága. Ez utóbbin 
vérnyomás-, vércukor- és 
koleszterinmérés lesz. A 
nap részletes programjaiért 
kérem figyeljék a plakáto-
kat, szórólapokat. Mozog-
junk együtt Kardoskútért!

Kihívás Napja 2011

Varga Pál

„Barkas-tolás” 1998-ban.

Irány Szoboszló
Pályázatot hirdetett egy 
hajdúszoboszlói kollégium 
fiataloknak, kedvezményes 
árú ötnapos nyári táboro-
zási lehetőségre. 

A Kardoskúti Ifi Klub egy jó 
közösségépítő nyári program 
reményében adta be a jelent- 
kezését. A napokban megér-
kezett az eredmény, nyertes 
lett a pályázat, utazhat a csa-
pat. A felmerülő költségek 
csökkentésére a Kardoskút 

Játszóház
A közeledő ünnep jegyében 
húsvéti foglalkozást tartot-
tunk a művelődési házban 
Andrékó Pálné vezetésével. 

A gyerekek mézeskalács 
tésztából húsvéti figurá-
kat készítettek, majd a ki-
sült formákat díszítették. 
A jóízű beszélgetés és a kö-
zös evészet után az épület 
külső hirdető táblájára ki-
tettük az elkészült deko-
rációnkat. A különböző 
nyuszi-, tojás- és bárány 
alakú kalácsokat mindenki 
hazavihette otthonába.

Programajánló
NB

VP

Hajtman Ildikó és Szák - 
Kocsis Péter békéscsabai 
színművészek előadói estje 
a művelődési ház nagy-
termében 2011.  május 
6-án, pénteken 18 órától.

Belépődíj nincs, mindenkit 
szeretettel várunk!

Kistérségi Asztalitenisz Kupa 
Kardoskút 2011. május 21. 
szombat, 9 órai kezdéssel. 

Községért Közalapítvány 
százezer forinttal hozzájárul 
a fiatalok nyaralásához.Úgy 
tűnik, hogy minden adott 
ahhoz, sikerüljön közösen 
emlékezetessé tenni ezt 
a nyarat. A sokféle prog-
r am  kö z ü l  a  l e g n é p -
szerűbb valószínűleg az 
Aqua-parkban - Európa 
egyik legnagyobb fürdő-
komplexumában- eltöltött 
két nap lesz. 

Közérdekű
Á l l a t o r v o s i  ü g y e l e t :
ápr. 22-26. dr. Muntyán János; 
ápr. 29- máj. 2. dr. Nagy István; 
máj. 6-9 .  dr. Németh András; 
máj. 13-16. dr. Sin Zoltán;
máj. 20-23. dr. Györgyi János; 
máj. 27-30. dr. Justin Mihály

Az ÁNTSZ új ügyfélfogadási 
rendje a következő: hétfőtől 
csütörtökig 9,00 – 11,30-ig 
és 13,00 – 15,30-ig. Pénteken 
az ügyfélfogadás szünetel. 
Az ügyfeleket fogadó ügy-
intézők személyéről kérjük 
tájékozódjon a hivatal hir-
detőtábláján.

A Békés Megyei Kormány-
hivatal Szociális-és Gyám-
hivatala új címe: 5600 Bé-
késcsaba, Árpád sor 2/6.
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Egy pedagógus, aki pá-
lyája során folyamatosan 
képezi magát: tanul, alkot, 
fejleszt. 1985 óta iskolánk 
pedagógusa Hajdúné He-
gedűs Mária tanító, gyógy-
pedagógus. 

Az egykori kardoskúti kis-
diák 1984-ben került haza 
és telepedett le családjával 
községünkben. Egy évet a 
helyi óvodában dolgozott, 
majd elvégezve a tanító-
képző főiskolát az első-má-
sodik osztályosokat tanít-
ja évtizedek óta. Az évek 
során a sajátos nevelési 
igényű tanulókkal foglal-
kozva helyi szakemberévé 
vált munkaközösségünk-
nek a gyógypedagógusi 
végzettség megszerzésével.  

Az egyes szakmákban meg-
szerzett tudás néhány év 
alatt elévül, megújításra, bő-
vítésre szorul. Ma már nem 
csak a jó pap tanul holtig. A 
változó világhoz illetve igé-

nyekhez való alkalmazkodás 
szükséges ahhoz, hogy vala-
ki hatékony és eredményes 
munkát tudjon végezni.

Kolléganőnk így éli min-
dennapjait ,  gyakorolja 
hivatását. Tanítványai és 
azokon keresztül szüleik 

felé határozott elvárásokat 
támaszt, világos és érthe-
tő szabályokat érvényesít.  
Gyermekeik nevelésében 
tanácsokkal, javaslatokkal 
segíti tanítványai szüle-
it. Tudatos tervező mun-
kája eredményeképpen 
eszközökkel jól felszerelt 
fejlesztő szobákban a kis 
létszámú csoportokban 
hatékony munka folyik. 

Gyógypedagógusi isme-
reteit, tudását kollégáival 
megosztva  önkéntele-
nül is sikerült formálnia 
munkatársai szemléletét. 

Az alsós munkaközösség 
vezetőjeként irányítja, szer-
vezi a munkaközösség tevé-
kenységét.  Fáradhatatlan 
és energikus kolléganőnk 
immáron boldog nagyma-
maként gondol egyre gyak-
rabban a közelgő, de még 
igen távoli nyugdíjas évekre.

Verasztó József

Portré Hajdúné Hegedűs Máriáról

Az idén szokatlanul ké-
s ő n  z aj l i k  O r o s h á z a 
Város Általános Iskolájába 
a beiratkozás. 

A csúszás oka az a jelentős 
változás, amelynek valószí-
nűsíthető eredményekép-
pen két belvárosi iskoláját 
a fenntartó önkormányzat 
egyházi fenntartásba adja át.
A kardoskúti tagintézményt 
ez a változás nem érinti. 
A szabad iskolaválasztás 
alapján a szülők önkor-
mányzati fenntartású illetve 

az evangélikus, reformá-
tus és katolikus egyházak 
által fenntartott iskolák 
közül választhatnak. Három 
éve amióta az orosházi isko-
la tagintézménye vagyunk, 
minden helyi elsőst Kardos-
kútra írattak be a szüleik. A 
különleges tehetségű gye-
rekek kivételével minden 
leendő elsős számára tudjuk 
biztosítani a fejlődésükhöz 
szükséges feltételeket. Most 
amikor minden gyermekre 
két férőhely jut, nagy és éles 
küzdelem indul meg a szü-

lők megnyerése érdekében. 
Számunkra ez igazi verseny, 
létünkért és a gyerekekért. 
Tapasztaltuk, hogy gyakran 
túlzó, életszerűtlen kínálat-
tal várják az egyes iskolák 
a tanítványaikat. Holott 
csak néhány nagyon fontos 
dologra kellene koncent-
rálni. Legyen biztonságos, 
barátságos, nyitott légkörű 
és elfogadó az iskola. Olyan, 
ahol a tanulók önmagukhoz 
mért fejlődése és ellátása 
teljeskörűen biztosított. 
Meggyőződésünk, hogy 

továbbra sincs indok arra, 
hogy hat évesen más tele-
pülésre írassák gyermeke-
iket a kardoskúti szülők. 
Községünk jelentős forráso-
kat biztosít annak érdekében,  
hogy az iskola helyben tud- 
jon működni. Ezt az erőfeszí-
tést értékelnie kell minden 
szülőnek, aki most döntési 
helyzetben van. A helyi 
közösség ereje az összefo-
gásban, az egymásért vál- 
lalt felelősségvállalásban 
nyilvánul meg. 

Beiratkozás

VJ
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Ovisok a Suliban
Több éves hagyomány, 
hogy a nagycsoportos 
ovisoknak bemutatjuk 
leendő iskolájukat.

A nyílt napon szüleikkel 

együtt jöttek szétnézni, 
ismerkedni. Márciusban 
csütörtökönként Hajdu 
Emese tanítónő tart fog-
lalkozásokat számukra. A 
következő hetekben kézmű-

ves-, készségfejlesztő- és já-
tékos foglalkozások várnak 
leendő elsőseinkre. 

Évek óta tapasztaljuk, hogy 
az óvoda-iskola átmenet 

a mi iskolánkban szinte 
problémamentes, az idén 
jövők esetében is hasonlóra 
számítunk.

V.J.

Tavaszi hulladékgyűjtési 
akció április 29-30. (péntek- 
szombat). Kérjük a tisztelt 
lakosságot, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan az idén 
is segítsenek bennünket 
azzal, hogy feleslegessé vált 
fém, papír, PET-palack, 
akkumulátor hulladékaikat 
a gyűjtést végző tanulóink-
nak átadják. A bevételből 
az osztályok kirándulni 
mennek. Sokkal jobb olyan 
pénzt elkölteni, amiért meg 
kellett dolgoznunk.

Iskolai Börze május 13-
án, (pénteken) 15 órától 
iskolai börzét rendezünk, 
melyre szeretettel várjuk a 
kardoskútiak ruha és játék 
adományait. Reméljük, 

hogy ezen a jó hangulatú 
délutánon sok holmi cserél 
gazdát, támogatva iskolán-
kat. A felajánlott ruhákat 
és játékokat a börze napjáig 
folyamatosan lehet hoz-
ni.  A holmikat Menyhárt 
Krisztina tanárnő gyűjti az 
iskolában.

Nőgyógyász előadása 
A kamaszkorral járó testi-
lelki változások hátterét 
feltáró, a helyes viselkedés-
formák kialakulását segí-
tő szakorvosi előadást dr. 
Svarsnig Lajos tartotta. El-
ismerőleg szólt a kardoskúti 
lányok HPV elleni védőol-
tással való ellátásáról. 

Olvasási verseny

A ls ó  t agoz ato s  t anu -
lók részére meghirde-
tett meseolvasási verseny 
győztese B-Szabó Gyula 
4. osztályos tanuló lett.  Má-
sodik helyezést Nagy István 
2. osztályos tanuló ért el. 
Harmadik helyezettek hár-
man lettek: Lantos Nikolett 
2.o., Arany Dorina 4.o., 
Dénes Gabriella 4.o. A ver-
senyen először vettek részt 
első osztályosok is. Közü-
lük Halász Martin kapott 
különdíjat.

Versmondó verseny
József Attila születésnapja a 
Költészet Napja. Iskolai ver-
senyünk győztese B. Szabó 
Gyula 4. osztályos tanuló 
lett. Ő fogja képviselni is-

kolánkat a városi versenyen. 
2. helyezett Móga Szilvia 8. 
osztályos tanuló. 3. helye-
zett Gál Szilárd 8. osztályos 
tanuló lett.

Sportsikerek
Márki Zalán 2. osztályos 
tanulónk diákolimpia or-
szágos döntőjében ötven 
méteres hátúszásban 7. 
helyezést ért el (legjobb 
orosházi teljesítmény). 
Ugyancsak ő, mezei futásban, 
első korcsoportos csapat 
tagjaként megyei első he-
lyezett lett.

Színes hírek az általános iskolából

Tavasszal, mint minden év-
ben, egymást érik a színes 
programok az óvodában. 

Ez az időszak bővelkedik 
ünnepekben is, amelyekről 
hagyományainkhoz híven a 
3-7 éves korosztálynak meg-
felelően megemlékezünk.

A közelmúlt egyik várva 
várt eseménye a március 
25-én megtartott „Nyílt 
nap” volt. Ezen a napon be-
tekintést kaphattak a szülők 

az óvoda életébe, tevékeny 
részesei lehettek annak. 
Mint mindig, most is nagy 
várakozással, izgalommal 
készültünk erre a napra. 

Igyekeztünk bemutatni a 
szülők számára, hogy ho-
gyan is telik gyermekük 
egy-egy napja az óvodában, 
milyen változatos tevékeny-
ségeket végeznek, mivel és 
hogyan játszanak. Hasznos 
ismereteket és tapasztala-
tokat szerezhettek a szülők 

megismerve egy-egy játék 
fejlesztő hatását, a mesék-
ben rejlő lehetőségeket a 
gondolkodás fejlesztésére. 

Először egy kis közös ének-
lésre, körjátékozásra invi-
táltuk a szülőket, majd egy 
hangulatos matematikai 
játék részesei lehettek, ahol 
a nagyobbak már azt is 
megmutatták, hogy mi-
lyen otthonosan mozog-
nak a számok világában. 
Természetesen ilyenkor 

nem maradhat el a közös 
barkácsolás sem. Egymás 
után készültek el a szülők 
segítségével a vidám katica-
bogarak. Jó volt látni, hogy 
mennyire belefeledkeztek 
a szülők a közös játékok-
ba. Öröm volt ez felnőtt-
nek, gyereknek egyaránt.
A legfontosabb természe-
tesen ezen a napon az volt, 
hogy mindenki jól érez-
te magát, együtt játszha-
tott a szülő a gyermekével.

Nyílt nap az óvodában

Kürtiné Rácz Anikó
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36 éve egy helyen
Most induló sorozatunkban 
helyi vállalkozókat szeret-
nénk bemutatni olva- 
sóinknak. Elsőként Kincses 
Istvánné Erzsikét, aki tele- 
pülésünk egyik legrégebbi 
üzlettulajdonosa. Vele be- 
szélgettem a kezdetekről, 
s az a óta eltelt évekről.

- Mikor kezdett a vállal- 
kozásába?
1975. július elsejével nyi-
tottam meg a fodrászvál-
lalkozásomat az Árpád sor 
1. alatt. Akkoriban eléggé 
egyszerű körülmények kö-
zött dolgoztam, még úgy 
kellett rezsón melegíteni a 
vizet, a mellékhelyiség is az 
udvaron volt. Utána költöz-
tünk a Baby Fodrászattal a 
mostani helyünkre, ennek 
már lassan húsz éve lesz. 
- Mi a profilja az üzletének?
Női-férfi-gyermek fodrá-
szatként működök. 
- A kezdetek óta milyen válto- 
zások történtek az üzlet 
életében?
Az új helyen már minden 
összkomfortosabb, a lehető-
ségek az évek alatt bővültek. 
A település központjában 
vagyunk, így jó helyen mű-
ködik a fodrászat. Köny-
nyebben betérnek hozzám 
a vendégek. Viszont azt 
tapasztalom sajnos, hogy 
egyre kevesebben vagy 
csak igen ritkán járnak 
az emberek fodrászhoz. 
-  Kik veszik  leg többet 
igénybe a szolgáltatást?
A középkorosztály és az 
idősebbek keresnek meg 
és főként a hölgyek veszik 
igénybe a fodrászatomat. A 
hajvágás mellett kedvelt a 

dauer, a hajfestés. Az áraim 
kedvezőbbek a környék-
beli fodrászatoknál, így 
néhány vendégem vidékről 
is idejár hozzám. „Belelá-
tok” a pénztárcákba, sajnos 
az anyagiak nagy hatással 
vannak a forgalomra. Ez 
az élet minden területére 
igaz, nemcsak a fodrászatra.
- Húsvét közeledtével érez-
ni-e forgalomnövekedést?
Talán ilyenkor kicsit többen 
jönnek. Mindenkinek fon-
tos, hogy ápolt, szép hajjal 
készüljön az ünnepekre. 
Télen a sapkaszezon miatt 
nem jöttek úgy a vendégek, 
most bízom benne, hogy 
nagyobb forgalmam lesz. 
- Milyen vállalkozónak lenni 
Kardoskúton?
Nagyon szeretek itt dol-
gozni, nem bántam meg, 
hogy üzletet nyitottam. 
Harminchat éve vagyok 
egy helyen. Ez nagy szó, 
kimondani is sok. A vállal-
kozóknak egyre nehezebb 
a helyzetük, sok előírásnak 
kell megfelelni, sok a pa-

pírmunka a napi teendők 
mellett. Ez a sok apróság, 
utánajárás nehezíti min-
den vállalkozó munkáját.
- A fodrászüzlet másik ré-
szében cukrászda üzemel.
Igen, a párom működteti 
amióta a fodrászat is itt 
működik. Együtt költöz-
tünk ebbe a kis épületbe. 

A cukrászdai részt ő vezeti 
külön vállalkozásban. Közel 
húsz éve üzemel a cukrász-
da Bambi Fagyizó néven. 
- Gondolom, a cukrászdának 
az ünnepnapok körül több 
megrendelése van, mint 
a hétköznapokon. 
A cukrászda helyzete kicsit 
jobb, persze lehetne több vá-
sárlónk. A fagylaltot sokan 
kedvelik és a faluban csak 
mi árusítjuk. A sütemé-
nyeket talán inkább otthon 
sütik meg a háziasszonyok, 
ez a tapasztalatunk.
Van-e a jövőre nézve valami-
lyen terve, újítása?
Az áraimat a közeljövő-
ben nem fogom emelni, 
szeretettel várom továbbra 
is kedves régi és új ven-
dégeimet a Baby Fodrá-
szatba. Természetesen ne 
feledkezzenek meg a süte-
ményeinkről sem, ha va-
lami finomságra vágynak.

NB

Fotó: Varga Pál
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Elektroszmog
Mint arról előző lapszá-
munkban beszámoltunk, 
lehetőség van Kardoskúton 
- az Ön otthonában  is-  
bemérni az elektromos be-
rendezések által kibocsátott 
káros sugarakat. A mérés 
eredménye alapján lehet 
megfelelő megelőző, védel-
mi intézkedéseket meghatá-
rozni. A jelentkező tünetek 
sokfélék lehetnek. Ameny-
nyiben további részletek is 
érdeklik, keresse Süle Antalt 
Kardoskúton az Arany János 
utca 19. szám alatt szemé-
lyesen, vagy telefonon a 
68/429-111, 06/70-575-
1552-es számon.

Békésből Hevesen át Hajdú-Biharba
Lunczner Gyula kardos- 
kúti amatőr festővel vi-
déki kiállításainak kap- 
csán beszélgettem.
 
Az alkotónak nemrégiben, 
február végén volt kiállítása 
Kardoskúton, a művelődési 
házban. Azóta nem sok 
idő telt el, s már két nagy 
kiállításán is túl van. Az 
egyiket Egerben rendezték 
meg, a másikat Debrecenben. 
- Hogyan jutott el az orszá- 
gos ismertségig?
Az egriekkel régóta kapcso-
latban vagyok, mégpedig a 
Magyar-Török Baráti Tár-
sasággal. Többek között a 
most átadott török ágyú kal-
ligráfiáját is én készítettem 
el. Jövőre megbíztak egy 
munkával, mivel egy török 
kori harci sátort állítanak 
fel az egriek egy pályázat 
keretében, s ehhez az ács-
munkát majd nekem kell 

megcsinálni. A kiállításon 
Eger város alpolgármestere 
megköszönte az eddigi köz-
reműködésemet. Egerben a 
Bródy Sándor Könyvtárban 
rendezték meg a kalligráfiai 
kiállításomat, ami április 
24-ig látható. Ajándékba 
kaptam a baráti társaságtól 
Iránból származó eredeti 
kalligráfiai tollakat, kése-
ket és tintát. Most kaptam 
kölcsön egy kalligráfiai 

könyvet, amiből tudok ta-
nulni. Más nincs az ország-
ban, aki ezzel foglalkozna. 
Ezért is figyeltek fel rám, 
mert olyan dologgal fog-
lalkozom, amivel más nem.
- Debrecenben is bemutat-
kozott a nagyközönség előtt. 
Mit kell tudnunk erről?
Egy iszlám kiállítást rende-
zett a Magyar Iszlám Kö-
zösség a Debreceni Nagy-
templom Kiállítótermében, 

április 10-én. Itt személye-
sen nem vettem részt a meg-
nyitón. Az ünnepségen be-
szédet mondott Dr. Bölcskei 
Gusztáv református püspök 
és több neves személyiség. A 
képeimből többet is láthat 
itt a nagyközönség. A jövőre 
nézve annyit tudok monda-
ni, hogy több megyeszékhe-
lyen rendez majd ez a kö-
zösség kiállítást, ahova az én 
képeim is eljutnak és ezzel is 
népszerűsítem Kardoskutat.
- Mit üzen az olvasóknak 
e sorokon keresztül?
A közhiedelemmel ellen-
tétben az iszlám békés val-
lás, nem minden a dzsi-
hádról, a szent fegyveres 
küzdelemről szól. Azért 
is készítem a képeimet, 
hogy lássák, az ember szép 
dolgokat is tud alkotni.

NB
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Rejtvény

Előző lapszámunk rejt-
vényének megfejtése a 
„farsangi fánk” szó volt. 

A helyes feladványt hu-
szonnyolcan dobták be a 
művelődési házban elhe-
lyezett ládába. A sorso-
lásra 2011. március 4-én 
került sor. A megjelen-
tek közül Császár István 
tanulóra bíztuk a Bodza 
Duó Kft. által felajánlott 
ajándékcsomag nyertesé-
nek kihúzását. Dr. Bradean 
Constantin háziorvosunk-
nak kedvezett Fortuna. 

Beküldő neve:.......................................
Címe:.....................................................
Telefonszáma:.......................................

Kérjük, hogy a teljesen kitöltött rejtvényt a szaggatott 
vonalnál vágja ki és a műv. háznál elhelyezett ládába 
dobja be legkésőbb 2011. május 6-án 16 óráig. A nyertest 
a nyeremény átvételéről értesítjük. 
A nyeremény egy értékes ajándékcsomag, amelyet a 
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlott fel.  
Sorsolás: 2011. május 6. 16 óra, műv. ház.
1., Itt alakult ki településünk
2., Nemrégiben szerveződött csoportunk
3., Szeptemberi nagyrendezvényünk

4., Idén ebben a hónapban van húsvét
5., Negyven évig volt iskolaigazgató
6., Játszóterünk díszei
7., Nemzeti parkunk neve
8., Május 18-án rendezzük meg tizenkét év után
9., Egyik erdélyi testvértelepülésünk neve
10., Olvasókörünk neve
11., Negyed évszázados múltra tekintő csoportunk
12., Anyák Napjára virágba borul
13., Éjjelente őrzik a település álmát

Gratulálunk neki, s mostani 
rejtvényünkhöz is jó fejtö-
rést kívánunk olvasóinknak!

Bodza termékeket nyert 2011-2012-es nevelési év
Óvodai beíratás időpontjai: 
2011. április 28-án 8-14 órá-
ig, április 29-én 8-14 óráig. 
Várjuk mindazok jelent-
kezését, akiknek gyermeke 
2012. május 31-ig betölti a 
harmadik életévét. A beirat-
kozáshoz szükséges doku-
mentumok: a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata, 
a gyermek TAJ kártyája 
illetve a szülő személyi iga-
zolványa, lakcímkártyája. 
 
Az általános iskolai beirat-
kozás: 2011. április 28-án 
8-17 óráig, április 29-én 

8-17 óráig tart. Érvek, ame-
lyek a mi iskolánk mellett 
szólnak: tanulóink számára 
biztonságos és egészséges 
környezetet biztosítunk. 
Az alacsony tanulói létszám 
adta előnyöket kihasználva 
tanítványaink egyénre sza-
bott tanulási pályán halad-
nak. Kis létszám: alacsony 
stressz szint, nyugodt, ba-
rátságos környezet. Köz-
vetlen tanár-diák viszony. 
Egy tanulóra jutó bőséges 
időkeret, alapos személyiség 
megismerés, egyéni bánás-
mód. Jól felszerelt iskola.NB

Fotó: Rajki Judit
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Március hónapban le-
zajlottak a XIV. Lantos 
Györg y Emlékverseny 
sportversenyei.

Az idei év sikeresnek mond- 
ható abból a szempontból 
is, hogy az előző évekhez 
viszonyítva még több kar-
doskúti versenyző vett részt 
a különböző versenyszá-
mokban. Tizenegy település 
több mint száz sportolója 
látogatott el hozzánk, akik 
főként Békés megyéből 
érkeztek. Az asztalitenisz 
verseny végén ellátogat-
tunk a helyi temetőbe, s 
mint az előző években, 
most is megkoszorúztuk 
Lantos igazgató úr sírját. 
Az egyes versenyszámok 
eredményei az alábbiak:

Ulti verseny:

1. Bereczki András (Oroshá-
za) 16 pont 
2. Opauszki János (Békés-
csaba) 15 pont 
3.  Manga Attila (Békéssám-
son) 14 pont

Malomjáték Ifjúsági kate-
gória:

1. Bozsik Imre 
2. Németh Nándor 
3. Homonnai Luca (Oros- 
háza)
4. Papp Eszter (Orosháza)

Felnőtt kategória:

1. id. Kincses Benjamin
2. id. Kincses István
3. ifj. Kincses István
4. Homonnai Kunos Gabri-
ella (Orosháza)

Sakk verseny:

„Vidéki versenyző” kategória:

1. Tokai János (Nagyér)
2. Pintér Attila (Orosháza)
3. Oláh Tibor (Mezőkovács-
háza)
4. Vígh Antal (Battonya)
5., Farkas Lőrinc (Battonya)
6., Váczi Sándor (Orosháza)

„Kardoskúti versenyző” 
kategória:

1. Héjja Bálint
2. id. Kincses István 
3. Dunai Attila 

A legfiatalabb eredmé-
nyes versenyzőnek járó 
serleget az orosházi Ku-
nos Zoltán érdemelte ki. 

A legidősebb versenyző-
nek járó tiszteletbeli ser-
leget Tóth Árpád vehette 
át a verseny végén. Érde-
kességként meg kell em-

lítenem, hogy Árpi bácsi 
két versenyszámban is 
indult: a sakk mellett az 
asztaliteniszre is készült, 
hiszen a verseny előtti he-
tekben rendszeresen el-
járt a ping-pong edzésekre.

Asztalitenisz:

Női egyéni:

1. Kürtiné Rácz Anikó 
(Kardoskút)
2. Gálné Szatmári Gabriella 
(Elek)
3. Benkő Anett (Orosháza)
 
Férfi egyéni:

1. Nyári László (Orosháza)
2. Nagy-György József 
(Végegyháza)
3. Miszlai Zoltán (Kardoskút)
4. Lengyel László (Gerendás)

Vegyes páros:

1. Gálné Szatmári Gabriella 

(Elek) – Nagy-György József 
(Végegyháza)

2. Kürtiné Rácz Anikó (Kar-
doskút) – Györgyi István 
(Pusztaföldvár)
 
3.  Mihalik Ketrin (Gerendás) 
– Lengyel László (Gerendás) 
 
4. Benkő Anett (Orosháza) 
– Nyári László (Orosháza)

Befejeződött az idei emlékverseny

NB

Fotók: Rajki Judit
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Megkérdeztük: - Ön hogyan készül a húsvétra?

Lunczner Gyuláné
Gyerekkoromban mindig 
vártam a húsvétot. Sütöt-
tünk, főztünk az ünnep 
hetében. Húsvét napján 
izgatottan vártam a locso-
lókat. Nagy a család, jöttek 
is hozzánk sokan. Mára ez a 
hangulat már nem jellemzi 
a húsvétot. Az idén példá-
ul nem is leszünk otthon, 
elmegyünk a férjem csa-
ládját meglátogatni. Kis-
fiam viszont nagyon várja 
a locsolkodást, ő a szűk 
családot végigjárja aznap.

Bozó Zsuzsanna
Nekem az ünnepek közül 
a húsvét a legszebb ünnep. 
Ilyenkor gyönyörű a táj, 
virágba borulnak a fák. Ha-
gyományos módon készü-
lünk húsvétra: üstben főz-
zük a sonkát és a tojást. Lá-
nyommal közösen saját, házi 
készítésű süteményekkel 
várjuk a locsolkodókat, 
akik szerencsére jönnek is 
szép számban. Imre fiam 
körbelátogatja lány isme-
rőseit és meglocsolja őket, 
nehogy elhervadjanak.

Újabb asztalitenisz sikerek

Kardoskút asztalitenisz csa-
pata Békéssámson meg-
hívására a „Békéssámson  
Kupán” öregbítette telepü-
lésünk hírnevét. Négy cso-
portban, huszonegy fővel 
zajlottak a mérkőzések egyé-
ni és páros versenyszámban. 

Ez utóbbi első helyezését 
Őzse Richárd (Kardoskút) 
és Györgyi István (Puszta-
földvár) nyerte el. Egyéni-
ben Miszlai Zoltán negye-
dik helyezést ért el. Május 
21-én Kardoskút ad ott-
hont a Kistérségi Kupának.

Míg a Lantos György Em-
lékverseny ulti sportágában 
zajlottak a küzdelmek, az 
idő alatt az Ifjúsági Klub 
is megszervezte saját pó-
kerbajnokságát. A klubta-
gok közül kilencen ültek 

le az asztalhoz. A nyolc 
órás játék végén az alábbi 
eredmény született:
1. helyezett Mocsári Péter  
2. helyezett Mocsári Zoltán  
3. helyezett Geiszt Richárd

VP

Pókerarc

Mikes Bence
Sosem tulajdonítottam túl 
nagy jelentőséget ennek 
az ünnepnek. Számomra 
a húsvét is olyan átlagos 
nap, mint az összes többi. 
Nagyobb családi körben 
nem, de szűkebb családom- 
ban azért tartjuk az ünnepet. 
A hagyományos húsvéti 
ételek természetesen ná- 
lunk is az asztalra kerül-
nek. Locsolkodni nem fo-
gok elmenni, otthon pi-
henéssel töltöm a napot. 
Ilyenkor együtt a család.

Valamikor régen nagy ünnep 
volt: verset tanultunk, a bará-
tokkal és a szomszéd fiúkkal 
mentünk locsolkodni, piros 
tojást keresni. Ez mára ki-
ment a divatból. A húsvét-
ban most az a jó, hogy „bün- 
tetlenül lehet elmenni a szom- 
szédasszonyhoz”. Mióta 
magam vagyok, azóta más- 
képpen van a készülődés 
az ünnepre. Szép hagyo-
mány, régebben a templom-
ba is elmentem.Most majd a 
gyerekeimet látogatom meg. 

Simon János
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