
Az idén jelentős számú 
daru maradt a Vásárhelyi-
pusztán, melyek éjszakáz-
ni a Fehértóra vagy a kö-
zelében lévő úgynevezett 
„Pocoktelepre” járnak. 

Az előző években az itt 
telelő madarak száma nem 
haladta meg a kétezer pél-
dányt, ezzel szemben ezen 
a télen számoltunk már hu-
szonötezer példányt is, de 
a legalacsonyabb számlálá-
si adat is ötezer felett volt. 

A január végén megtartott 
szinkron számláláskor is 
több mint tizenhatezer 
madár éjszakázott a Fehér-
tavon. Szerencsére az idő-
közben lehullott csapadék 

hatására, közel fél év után 
a tómedernek újra jelentős 
területét borítja víz. Vél-
hetően ez is az egyik oka 
a madarak kitartásának, 

a másik pedig a környé-
ken fellelhető táplálék. 
A madarak reggelen-
te útra kelnek és olykor 
húsz, harminc kilomé-

terre is elrepülnek az éj-
szakázó helytől egy jó 
táplálkozó hely kedvéért. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Sikerült a télűzés - farsangra kisütött a nap

Fotó: Varga Pál

Február 17-én a legkiseb-
bek - az óvodások - pró-
bálták farsangi maskará-
jukkal elűzni a telet, de 
aznap még szakadt a hó. 

Másnap az iskolások a 
művelődési házban nagy-
szabású báljukkal már 
sikerrel jártak, hiszen hét-
ágra sütött a nap. 

Az évek óta kialakult szo-
kás szerint a szülők már 
a délelőtti órákban szor-
goskodtak: készítették a 

szendvicseket, sütötték a 
fánkokat és megtették a 
legfontosabb előkészüle-
teket ahhoz, hogy a gyere-
kek farsangja a legjobban 
sikerülhessen.  Az idén 
24 jelmezes mutatta meg 
magát a népes közönség 
előtt. Az újabbnál újabb 
ötleteket, a jelmezekhez 
faragott rímes bemutat-
kozókat nagy taps fogadta. 
Minden évben van valami 
meglepő, valamilyen nem 
szokványos maskara. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Archív fotó: Rajki Judit
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Maroknyi székely - állampolgársági eskü

 Egy hosszú út végére jutott el január 
12-én tizenhat Homoróddarócról 
és Homoródjánosfalváról érkezett 
erdélyi barátunk. 

A hosszú utat  jelen esetben 
nem csak a távolságra kell érte-
ni, bár nem kevésnek mondható 
az sem, hiszen több mint ezer 
kilométert tettek meg összesen. 

A hosszú út a magyar állam-
polgársághoz vezető út volt. Fél 
évvel ezelőtt adták be kérelmü-
ket a honosítással kapcsolatban.
Az esküt azon a településen szerették 
volna kimondani, ahová annyi szép 
emlék és jó barát köti őket. Ahová 
már több éve jó szívvel látogatnak 
el és ahonnan annyiszor várják a 
barátokat. Bár mindannyian ma-
gyarnak születtek és büszkén vall-
ják magukat magyarnak, papírral 
mindezidáig nem igazolhatták 

érzéseiket, hovatartozásukat. Január 
közepén eljött az eskütétel napja. A 
polgármesteri hivatal tanácsterme 
teljesen megtelt a népviseletbe öl-
tözött eskütevőkkel, fogadó csalá-
dokkal, barátokkal és érdeklődőkkel.  
A magyar és a székely himnusz 
elhangzása után Dunai Attila elő-
adásában egy Wass Albert verset 
hallgattak meg a jelenlevők. Mészáros 
Erzsébet jegyzőasszony köszöntőjét 
követően Skorka Pálné anyakönyv-
vezető gondolatait ismerhettük meg. 

Ramasz Imre polgármester olvasta 
fel az eskü szövegét az esküt tevők-
nek, akik ezt követően egy szép 
műsorral kedveskedtek. Pezsgőspo-
harak koccintása zárta a meghitt pil-
lanatokat. Ezután a gyógyszertárral 
szemben lévő parkban két Erdélyből 
hozott fenyőfa ültetésére került 
sor. Hirdesse e két fa az utókornak 
ezen nap jelentőségét: aki ránéz, 

annak jusson eszébe, hogy könnyű 
nekünk az anyahonban magyarnak 
lenni, de nehéz ezt onnan elszakadva 
mindennap megélni. Ünnepi isten-
tisztelet zárta a napot, ahol is Laczki 
János evangélikus- és Simó Sándor 
unitárius lelkész tartott imádságot. 
Ezen a napon egy új beadvány is ér-
kezett a honosítási eljárásra, Márkos 
Ervin unitárius lelkésztől. Ez a név 
sokaknak ismerős lehet, hiszen ő 
az, aki a kezdetektől szorgalmazza 
az erdélyi és magyar testvérkapcso-
latokat, számtalan barátság köthető 
nevéhez. Ha minden rendben zajlik 
az igényléssel kapcsolatban, akkor 
még ebben a félévben itt, Kardos-
kúton le is teheti az esküt és válhat 
immáron papíron is magyarrá.  

Az esemény teljes egészében (két-
órás összeállítás) megtekinthető 
a település honlapján. Varga Pál

Fotó: Rajki Judit
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Testületi ülésen történt
2012. február 3-án tartotta idei 
első ülését a testület. Első na-
pirendi pontként az önkor-
mányzat 2012. évi költségve-
tésének első fordulóban törté-
nő megtárgyalására került sor. 

Az írásban kiadott anyagot a kép-
viselők két módosítással fogad-
ták el, így a költségvetés végleges 
tervezetébe az alapítványok, civil 
szervezetek támogatási előirány-

zata 500 ezer forintról 1 millió 
forintra emelkedik, másrészt a Kar-
doskúti Református Leányegyház 
ifjúsági szálló megépítését célzó 
projektjének támogatása átadott 
pénzeszközként kerül nevesítésre.
Második napirendi pontban döntött 
a testület a március 15-i nemzeti 
ünnep alkalmából szer vezett 
megemlékezésről, meghatároz-
ta az előkészítés irányait. Har-
madik napirendként a falugyű-

lés időpontjának és napirendjé-
nek meghatározására került sor. 
A bejelentések tárgykörében ren-
deletet fogadott el a testület a 2012. 
évi igazgatási szünet időpontjairól, 
döntött az állattartási önkormány-
zati rendelet előkészítésére adott fel-
hatalmazás visszavonásáról, a Békés 
Megyei Önkormányzat által szer-
vezett közös földgázbeszerzés 2012. 
évi fordulójához való csatlakozásról 
és néhány támogatási kérelemről.

Fontosabb jogszabályi változások
A 2011. évi CLXVI. törvény 34. §-a 
2012. január 1-jétől a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás összegét az 
öregségi nyugdíjminimum 100 % 
-áról 80 %-ra csökkentette, azaz 
28.500,- Ft-ról 22.800,- Ft-ra.  
A 2012. január 1-jét megelőző idő-
ponttól megállapított ellátásoknál 
első alkalommal a január hónapra 
járó, februárban folyósított támo-
gatást kell alacsonyabb összegben 
folyósítani. A fent említett törvény 

2012. január 1. napjával hatályon 
kívül helyezte a szociális törvény 
helyi lakásfenntartási támogatásra 
vonatkozó rendelkezéseit is. Így a 
2012. január 1-je előtt megállapí-
tott helyi lakásfenntartási támo-
gatás a megállapító határozatban 
megjelölt időpontig, de legkésőbb 
2012. március 31-ig folyósítható. 
Lakásfenntartási támogatás így 
községünkben csak normatív alapon 
állapítható meg 2012. január 1-jétől. 

Hatásköri változás, hogy a megál-
lapításra a fenti időponttól nem a 
képviselő-testület, illetve átruházott 
hatáskörben a polgármester, hanem 
a jegyző jogosult. A 2011. évi CVI. 
törvény 58. §-a hatályon kívül he-
lyezte a szociális törvény 26/A. §-át, 
szintén 2012. január 1-jétől. Így ezen 
időpontot követően nincs mód arra, 
hogy a jegyző előleget biztosítson 
– ellátásuk terhére – a szociális ellá-
tásban részesülő személyek részére.

A falugyűlésen a tanyagondnoki 
szolgálattal kapcsolatban felme-
rült kérdésekben szeretném tájé-
koztatni a tisztelt olvasót. 

2012. január 1-től működik a szol-
gálat. Munkámba beletartozik a kül-
területen élő iskolások és óvodások 
– jelenleg öt gyermek – szállítása. 
Hetente két alkalommal öt- hatszáz 
liter ivóvíz kiszállítása olyan he-
lyekre, ahol nincs ivóvíz. Hivatalos 
ügyeket segítek intézni és ehhez kap-
csolódóan a hivatalos papírokban el-
igazodni. Rendszeres időközönként 
látogatást teszek azokon a tanyákon, 
ahol idős, egyedülálló vagy egyéb 
okból veszélyeztetett lakók élnek. 

Egy ilyen látogatás nyomán nemré-
giben egy életmentő műtétet kellett 
végrehajtani az egyik idős emberen. 
Hozzá rendőrt és mentőt hívtam, 
kórházi tartózkodása alatt többször 
meglátogattam. Szerencsére már jól 
van, hazaszállítottam és rendszere-
sen látogatom. Kórházba, szakren-
delésre illetve háziorvosi rendelésre 
szállítottam több alkalommal már 
időseket. Havonta két alkalommal 
– piaci napokon – lehetőség nyílik 
a tanyavilágból bevásárlás céljából 
igénybe venni a kisbuszt, eddig erre 
nem jelentkezett igény. A szolgálat 
ellátásához szükség van a megfelelő 
képzettségre, a képzettség meg-
szerzéséhez szükséges beiskolázás-

ra. Esetemben közel egy éve már 
megtörtént a beiskolázás, a képzés 
még nem indult el. Február 29-én 
fogok Kecskeméten részt venni egy 
ezzel kapcsolatos fórumon, ahol 
remélem, tájékoztatnak a kezdés 
időpontjáról. Az elméleti képzés a 
Lakiteleki Népfőiskolán bentlaká-
sos formában történik, a gyakorlati 
képzések pedig szerte az országban 
olyan helyeken lesznek, ahol már 
van működő szolgálat. Kérem, ha 
Ön vagy az ismeretségi körében 
valaki igénybe kívánja venni vala-
mely szolgáltatást, akkor keressenek 
személyesen vagy a tanyagondnoki 
telefonszámon: 06/20-949-4288

Varga Pál, tanyagondnok

Falugyűlésen felmerült

Önkormányzati hírek: dr. Mészáros Erzsébet
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Már-már úgy tűnt, hogy az idén 
nem lesz igazi tél és a farsangi 
maskarások olyan dolgot űznek el, 
ami nem is létezett. 

Február első napjaiban azonban 
megérkezett a várva várt hó, a tél 
igazi örömeit kínálva a gyerekek 
számára. Iskolánk zöldkörösei idő-
ben felkészültek a téli madárvéde-
lem feladataira. Technika órákon 
madáretetőket készítettek, így már 
az iskola környékén tíz etető várja 

az éhes kismadarakat. A vastag 
hótakaró miatt rendszeresen nagy 
csapat széncinege, őszapó, vörös-
begy, mezei veréb lakmározza az 

etetőkbe tett magvakat. A gyerekek 
tudják, hogy csak a rendszeres ete-
tésnek van értelme, ezért a téli szü-
netben és a hétvégeken is vállalták 
az etetők feltöltését. A madáretető 
készítésben, az etetésben, az etetők 
megközelítése érdekében hókotrást 
önként vállalók: Lunczner Gyula, 
Császár István, Téren Gergő, Arany 
Dániel, Gyetyinás Péter és a most 
név szerint nem említett környezete 
iránti felelősséget tanuló diákok. 

Szünet ide vagy oda, a madaraknak enni kell

(Folytatás az 1. oldalról)
A darvak egy része Derekegyháza, 
Nagymágocs, Árpádhalom, Székku-
tas irányába repül, de nagy csapatok 
- több ezer madár - táplálkozik Te-
lekgerendás, Csorvás, Pusztaföldvár, 
Tótkomlós térségében is. Általában 
néhány napig járnak egy területre. 

Ha kivételesen sok a táplálék olykor 
ezerötszáz- kétezer madár is előfor-
dul egy helyen, de gyakori, hogy 
csak néhány madár táplálkozik egy 
táblában. Az egyre hosszabbodó 
nappalokhoz igazodva a darvak 
zöme alkonyat előtt egy- másfél 
órával érkezik vissza a tóhoz. Akit 

érdekel ez a télen ritkán tapasztal-
ható látványosság, tiszta idő esetén 
látogasson el a Sóstói- telepünknél 
lévő kilátóhoz, ahonnan - a mada-
rak zavarása nélkül is - jól láthatóak 
a tóra érkező nagy darucsapatok.

Forrás:
Körös- Maros Nemzeti Park

Archív fotó: Rajki Judit

Fotó: Varga Pál

VJ
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A Táncsics Mihály Közoktatási 
Intézmény és Tehetségközpont 
tagintézményeként első félévünket 
értékeltük és zártuk a közelmúlt-
ban. 

Megállapítottuk, hogy rossz gyerek 
továbbra sem jár az iskolánkba, de 
hanyag igen. Hanyagnak minősítjük, 
aki nem teljesíti a követelmények 
minimumát sem. Négy ilyen tanuló 
volt az első félévben, akik egy-egy 
tantárgyból elégtelent kaptak. Szá-
mukra a félévi értesítő kudarc, fi-
gyelmeztetés. Mindannyian kapnak 
lehetőséget a javításra.

Szerencsére sokkal többen vannak 
a jelesre vagy kitűnőre teljesítő ta-
nulók.  Tízen kaptak ilyen értesítőt. 
Évek óta nincs igazolatlan hiányzás 

az iskolánkban, ami a szülők és a 
tanulók iskolához való helyes viszo-
nyulásáról tanúskodik.  Vannak vi-
szont igen sokat hiányzók, akik szü-
leik, testvéreik segítségével az esetek 
többségében pótolják a lemaradást. 

Az első osztályosok életkorukat meg-
hazudtoló komolysággal, feladat- 
tudattal kezdték iskolai tanulmánya-
ikat. Egyenletes, kiegyensúlyozott 
teljesítmény jellemzi munkájukat. 
Bíztató jövő vár rájuk, ha továbbra 
is ilyen színvonalú munkát fognak 
végezni.  

Az ötödik osztályosok a tagozatvál-
tás nehézségeivel szembesültek az 
első félévben. Sajnos volt közöttük 
elégtelen teljesítményű tanuló, de 
volt két kitűnő diák is. Kellő szor-

galommal, odafigyeléssel, akarattal 
nem elérhetetlen a kiváló teljesít-
mény sem a megváltozott körülmé-
nyek ellenére.

Végzős tanulóink ezekben a napok-
ban adják be jelentkezési lapjai- 
kat leendő középiskoláikba. Máris 
örömteli tény, hogy a községi önkor-
mányzat támogatását bíró tanulónk 
pályázatát az Arany János Tehet-
séggondozó Programba elfogadták. 
Tanulmányait Mezőberényben foly-
tatja szeptembertől. 

A második félévben is arra törek-
szünk, hogy a tanulás nehézségeit, az 
iskolai munka súlyát enyhítsük von-
zó és kedvelt iskolai programokkal.

Félévet értékeltünk és zártunk

Ötödik tanéve dolgozik iskolánk-
ban, immáron több mint 20 éve 
Kardoskúton élő kolléganőnk.

Pedagógiai szemlélete, pozitív ener-
giái, segítőkészsége, az új eszközök, 
módszerek, gyakorlatok iránti fogé-

konysága inspiráló hatású környeze-
te számára. 

Tanítványaiért lelkesedő, az „érted 
haragszom, nem ellened” mentalitá-
sa hatékonyan motiválja, kiemelke-
dő teljesítményre buzdítja diákjait. 

Igazi élő, eleven osztálytermi kör-
nyezetet alakított ki, ahol a tanulók 
magától érthető természetességgel 
használják az interaktív táblát, a 
számítógépeket, a különböző esz-
közöket feladatról feladatra haladva. 

Az évtizedekig napközis nevelőként 
dolgozó kolléganőnk osztálytanítói 
szerepében valóra váltja és kibonta-
koztatja - tanítványai és mindannyi-
unk javára - a magában szunnyadó 
kreativitást, az alkotó, oktató-nevelő 
pedagógiai munkát. 

Kívánom, hogy pályafutásának első 
25 éve után is maradjon meg alkotó 
kedve, mély elkötelezettsége tanítvá-
nyai felé, lendülete, energiája, ezen 
a nehéz, sokszor kudarcos, mégis 
összességében gyönyörű és a jövőt 
építő hivatása során. 

Portré Csákiné Imre Erzsébetről

Fotó: Varga Pál

Az általános iskola híreit  összeállította:
Verasztó József
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Sikerült a télűzés - farsangra kisütött a nap

Március  13-án,  ked-
den nyílt napon várjuk 
az iskolai munka iránt 
é rd ek l ő d ő  s z ü l őke t .

Márki Zalán megyei di-
ákolimpiai bajnok lett, 
II. korcsoportos fiúk 50 
méteres hátúszás ver-
senyszámában. Tovább-
jutott az országos döntő-
be, amely március 10-én, 
Székesfehérváron lesz.

Március 7-én a Táncsics 
Mihály Közoktatási In-
tézmény és Tehetségköz-
pont tagintézményeként 
bemutatkozunk a leendő 
első osztályosok szülei-
nek Orosházán.  Tanu-
lóink 8 %-a  Orosházá-
ról jár most is. Reméljük 
számuk növekedni fog.

A kardoskúti óvodában 
március 5-én tájékoztat-
juk a szülőket iskolánk 
programjáról, életéről.

Iskola nyitogató foglalko-
zásokat tartunk a leendő 
elsőseink részére márci-
usban, szerdai napokon, 
Csákiné Imre Erzsébet 
tanítónő vezetésével. 

Elindult az intézményi te-
hetséggondozó program. 
Számos területen szervez 
a Tehetségközpont városi 
szakköröket tehetséges, 
érdeklődő diákok szá-
mára.  A hagyományos 
tantárgyakon kívül, így 
mozgókép és film, fotó és 
képalkotó, robotika, táb-
lajáték és marketing szak-
kör várja a jelentkezőket. 

Rövid közlemények
Európa több országá-
hoz hasonlóan Ma-
gyarországon is átlépte 
a járványküszöböt az 
influenzaszerű meg-
betegedések száma - 
olvasható az Országos 
Epidemiológiai Köz-
pont (OEK)  legfrissebb 
jelentésében.

Február közepén ismét 
emelkedett az influen-
zás panaszokkal (magas 
lázzal és végtagfájdalom-
mal) orvoshoz fordulók 
száma.  Az influenzaví-
rust tíz beteg szervezeté-
ben mutatták ki, hat eset-
ben a B, négy esetben az 
A vírust azonosították.
    
Február 6-12-e között 
Borsod-Abaúj-Zemplén 

és Hajdú-Bihar megye 
kivételével az ország va-
lamennyi közigazgatási 
területén emelkedett az 
influenzaszerű megbe-
tegedés miatt orvoshoz 
fordulók száma. Békés 
megyében háromszo-
rosára nőtt a betegek 
száma.
    
6 és 14 év közötti gyer-
mekeket vittek leggyak-
rabban influenzaszerű 
tünetekkel orvoshoz. 
A legtöbb beteg, (több 
mint 40 százalék) a 15-
34 éves fiatal felnőttek 
korcsoportjából került 
ki, de a 35-59 közöttiek 
aránya is több mint 26 
százalék volt. A bete-
gek csaknem 7 száza-
léka volt 60 éven felüli.  

Járványküszöb

(Folytatás az 1. oldalról) 
Az biztos, hogy egyik év-
ben sincs egyszerű dolga 
a bírálóknak, akik most 
is az előre meghirdetett 
kategóriákban díjazták 
a gyerekeket. A legszebb 
jelmez tulajdonosa Fánczi 
Gina lett, aki angyalnak 
öltözött be. A legcsúnyább 
jelmez címet Móga Lilla 
ősember öltözéke kapta.  
A legfelismerhetetlenebb 
volt Márki Zalán a robot 
jelmezben, a legötlete-
sebb ruha a zsűri sze-
rint Farkas Szilárdé volt, 
aki a „kézenálló embert” 
utánozta. A csoportos 
jelmezesek kategóriájá-
ban ötletessége alapján 

a „gólyák” arattak nagy 
sikert. A papírkéménybe 
bújt kisgólyák név sze-
rint: Lunczner Petra és 
Mócz Vivien. A gyerekek 
és a szülők jól érezték 
magukat, a táncbemuta-
tók is jól sikerültek, így 

mindenki elégedetten tért 
haza. Remélhetőleg si-
került elűzni a telet és a 
komor időjárást felváltja a 
tavasz pompázatos világa. 
A Szülői Munkaközösség 
ezúton köszöni meg a Kép-
viselő- testület által meg-

szavazott 30.000.- forint 
hozzájárulást a farsang-
hoz. Köszöni a szervezés-
ben és lebonyolításban 
közreműködő pedagógu-
sok és szülők munkáját. 

Fotó: RJ
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A Móra Ferenc Műve-
lődési Ház és Községi 
Könyvtár előterében el-
helyezett gyűjtődobozba 
várjuk az idei falunapi 
programokhoz a lakos-
ság ötleteit március kö-
zepéig, amelyeket anya-
gi és technikai lehető-
ségeink függvényében 
igyekszünk a szerve-
zéskor figyelembe ven-
ni. A falunap tervezett 
időpontja július 14. A 
segítőszándékú javasla-
tokat előre is köszönjük!

A Móra Ferenc Műve-
lődési Ház és Községi 
Könyvtár a 2012. évre 
is meghirdeti nyugdí-
jasok számára vers- és 
prózaíró pályázatát.
A pályázat beérkezésé-
nek határideje: 2012. 
ápr i l i s  30 .  (hé t fő) .
Bővebb információ a 
művelődési ház igaz-
gatójától a 68/429-023-
as telefonszámon, vagy 
személyesen kérhető. A 
pályázat részletes kiírása 
honlapunkon olvasható.

Felhívások

Előző lapszámunk rejt-
vényének megfejtése a  
pezsgődurranás szó volt. A 
beérkezett megfejtésekből 
a nyertest a művelődési 
házban tartott szilveszteri 

bulin sorsoltuk ki. A sze-
rencse Hegedűs Jánosnak 
kedvezett a Liget sorról, 
aki párjával vihette haza 
az ajándékkosarat. Gra-
tulálunk a nyereményhez!

Sorsoltunk

Fotó: Varga Pál

Klubvacsora a nyugdíjasoknál

Fotó: Varga Pál

Az idei év első vacsorás 
összejövetelét tartotta 
február elején a Radnóti 
Miklós Nyugdíjas Klub 
a művelődési házban. 

A hidegre fordult idő, a 
vastag hótakaró sem tán-
torította el a klubtagság 
többségét attól, hogy egy 
jóízű vacsora keretében 
töltsük el együtt az estét. 
A zene mellett jólesett a 
beszélgetés, a viccelődés. 

Ilyen alkalmakkor leg-
alább mindenki kiszakad 
egy kis időre a hétköz-
napok egyhangúságából. 
A múlt napokban egy 
egészségügyi előadást 
hallgattunk meg közösen, 
majd hamarosan az idei év 
közös programterveit fog-
juk egyeztetni. Szeretettel 
várjuk klubtagjaink közé a 
település aktív, érdeklődő 
nyugdíjasait!

NB
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Az „Amator Artium” elnevezésű, 
háromévenkénti képzőművészeti 
felhívásra kardoskúti alkotó is 
nevezett. Az országos pályázat-
tal kapcsolatosan Andrékó Pál-
né népi játékkészítőt kérdeztük, 
aki alkotótársaival egyetemben 
szép sikereket tudhat magáénak.

- Milyen felhívásra jelentkeztek?

A Békés Megyei IBSEN Oktatá-
si, Művészeti és Közművelődési 
Nonprofit Kft. Kulturális Irodája 
a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus Mű-
vészeti Programok Főosztályá-
val együttműködve, pályázatot 
hirdetett a megye területén élő, 
nem hivatásos alkotók számára.

- Kik jelentkezhettek erre a felhívásra?

A pályázaton részt vehetett min-
den olyan hazai alkotó, aki elmúlt 
16 éves és nem végzett semmilyen 
képző- és iparművészeti főiskolát, 
egyetemet. Nem tagja a MAOE-nak 
(Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete) illetve nem hivatássze-
rűen végzi alkotói tevékenységét.

- Hogyan érlelődött meg a gondolat, 
hogy nevezzenek?

Olvastam a felhívást, amely főbb 
vonalaiban nem volt ismeretlen a 
számomra, mivel már nem először 
indultam. Kedves alkotótársam, az 
orosházi Gálné Csizmadia Anikó 
játékkészítő is tudott a lehetőségről. 
Advent előtt felhívtam, hogy vannak 
játékaim, amelyekhez macik kellené-
nek. Én nem erőltettem kifejezetten 
a dolgot, de Anikó is úgy döntött 
némi gondolkodás után, hogy vág-
junk bele, nevezzünk. Csatlakozott 
hozzánk a pusztaföldvári Horváth 

László is, aki famunkákat készít. Ha-
táridőre meglett a komplett pályázati 
anyagunk, amely részint már készen 
volt: a lovaskocsi, a szék, a bölcső. 
Ehhez készült el a plüssmackó, egy 
kisebb asztalka és ehhez a teríték. A 
megyei válogatón túljutva Budapes-
ten már láthatta is a nagyközönség 
a Visky utcai Pártok Házának kiál-
lítótermében. Most az „Esszencia 
Kiállításra” kerülnek a játékaink, 
ami a pályázat koronája, hiszen ide 
a legjobb munkákat válogatták be.

- Milyen érzés volt, amikor megtudta, 
hogy sikerült a fővárosi kiállításra 
bejutni?

Nagyon örültem, mivel a kezdetkor 
arra gondoltam, hogy ha annyi örö-
möm lesz, hogy elkészül ez a közös 
tárgyi együttes, az már nagyon meg-
érte. Ehhez képest sokkal nagyobb 
utat jártak be a játékaink. Természe-
tesen minden sikernek örül az em-
ber. Igazán erős anyagot csináltunk, 

látva utólag a többi alkotó munkáját. 
A megyéből a mi kis hármasunk 
illetve még három alkotó munkája 
jutott be az „Esszencia Kiállításra”, 
ahol a megyék legjobb alkotásait 
vonultatják fel. Ide a Magyar Mű-
velődési Intézet munkatársa, Dóri 
Éva választotta ki a legjobbakat.

- Milyen további tervek vannak?

Konkrét terv nincsen, mindegyi-
künk éli az önálló életét. Időszakosan 
összekapcsolódunk, ha szükséges, 
mint amilyen ez a mostani alkalom 
is volt. Húsz éve tesszük, mondhatni 
játsszuk ezt. Kölcsönösen kiegészít-
jük egymást, Anikóval jól tudunk 
együttgondolkodni. Ez a titok nyitja.

Olvasóink nevében is szívből gra-
tulálunk e szép elismeréshez és 
további eredményes munkát kívá-
nunk Katikának és alkotótársainak!

Településünket is képviselte amatőr alkotó

Fotó: archív
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2011 legnagyobb beruházása

Régebbi elképzelés teljesült az-
által, hogy a képviselő-testület 
döntése alapján a Petőfi utcai 
bolttal szemben lévő földút aszfalt 
burkolatot kapott. 

Az Orosháza-Tótkomlós közötti 
országútról községünk központja 
felé bekanyarodókat december 
elejétől rendezettebb településkép 

fogadja. A kivitelezés jogát a tisza-
kécskei Duna Aszfalt Kft. nyerte. A 
munkálatok megkezdése előtt több 
közművet át kellett helyezni, ami a 
bekerülési költséget megnövelte. A 
mintegy hét és fél millió forintból 
létrejött beruházás során hat parko-
ló is létesült, bővítve a bolt környéki 
parkolási lehetőségeket. Az autó-
buszhoz kerékpárral igyekvők egy 

nagyobb kerékpártárolót is igénybe 
vehetnek ebben az évben, amely 
betervezésre került a költségvetés-
be. A remények szerint a lakosság 
használni fogja az új kerékpártá-
rolót, így a vendéglátó egységek és 
a bolt körzete is mentesülhetne az 
órákra magukra hagyott bicikliktől.

NB

Rejtvény 

1., Elviszi vagy hozza a jeget a néphiedelemben 2., Itt is vendégszerepel a színjátszó körünk 3., Nagy számban 
éjszakáztak tavunk körül 4., Március közepe más szóval  5., Zsuzsanna napján megszólaló tavaszváró madarunk 
6., Magyar anyanyelvű népcsoport tagjai 7., Nagyobb mértékű megbetegedés 8., Új sportág emlékversenyünkön 
9., Télűző mulatság 10., Télen eleséget szórunk bele 11., Félévkor kapja meg a diák tanulmányairól

Beküldési határidő: 2012. március 13. 16 óra.  
Sorsolás: 2012. március 13-án, 16.45 órakor a műv. 
ház előcsarnokában. Nyeremény: könyvek a községi 
könyvtár felajánlásából

A megfejtést névvel, címmel, telefonszámmal ellátott 
kis papírlapon kérjük bedobni a művelődési ház be-
járata mellett található postaládába. Egy ingatlanról 
egy megfejtést tudunk elfogadni!

Meghatározások:
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Az idén már második évébe 
lépett a „Kardoskút Bajnoka” 
120-as magyar biliárdverseny. 

A vándorserlegért és a megtisztelő 
címért az idén huszonegyen ver-
sengtek. A nagyszámú nevező miatt 

Kardoskút biliárd bajnoka

a nyolc közé jutásért több napon 
keresztül folyt a selejtező. 
A végeredmény:
I.  helyezett Kis Bálint
II. helyezett Téren László 
III. helyezett Mórocz Lajos
IV. helyezett Seres Péter

Fotó: Rajki Judit

Életbe lépett az új szabálysértési törvény
A tervezett és életbe lépett válto-
zásokkal kapcsolatos tudnivalókat 
D. Tóth Máté körzeti megbízott, 
rendőr zászlós foglalta össze olva-
sóinknak.

2011 novemberében került benyúj-
tásra a belügyminiszter nevével 
fémjelzett új szabálysértési törvény, 
amely teljesen új alapokra helyezi 
a szabálysértési eljárást. A Magyar 
Közlöny 2012. január 6-i számában 
került kihirdetésre a 2012. évi II. tör-
vény a szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről.

A szabálysértés fogalmi definíciója 
is megváltozik, ugyanis az új meg-
fogalmazás szerint szabálysértés 
az a törvény által büntetni rendelt 
tevékenység vagy mulasztás, amely 
veszélyes a társadalomra. Eszerint 
az a tevékenység vagy mulasztás 
veszélyes a társadalomra, amely a 
bűncselekményként történő büntet-
ni rendeléshez szükségesnél kisebb 
fokban sérti vagy veszélyezteti Ma-
gyarország állami, társadalmi vagy 
gazdasági rendjét, a természetes 
és jogi személyek, valamint a jogi 
személyiség nélküli szervezetek sze-
mélyét vagy jogait, és a törvényben 
meghatározott esetekben vagy ismé-
telt elkövetés esetén szabálysértési 
elzárás büntetés kiszabását is lehető-
vé teszi, vagy járművezetéstől eltiltás 
alkalmazását kötelezően rendeli el. 
Az új szabálysértési törvény szerint 
három büntetés lesz kiszabható: 
szabálysértési elzárás, pénzbírság 
és a közérdekű munka. A jövőben 
jóval szélesebb körben lehet majd 
alkalmazni az elzárást. Ugyanis 
akit a szabálysértés elkövetésének 
időpontját megelőző hat hónapon 
belül szabálysértés elkövetése miatt 
legalább két alkalommal jogerősen 

elmarasztaltak – kivéve a helyszíni 
bírságolást vagy az egyéb közleke-
dési szabálysértéseket – az újabb 
szabálysértés miatt a  bíróság akkor 
is szabhat ki elzárást, ha a törvény 
azt nem teszi lehetővé az adott sza-
bálysértésnél. A szabálysértési elzá-
rás legrövidebb időtartama egy nap, 
leghosszabb hatvan nap, kivéve a fi-
atalkorúaknál: fiatalkorúak esetében 
az elzárás leghosszabb tartama har-
minc nap, halmazati büntetés ese-
tén negyvenöt nap. Másik jelentős 
változás a törvényben a pénzbírság 
maximális összegénél tapasztalható: 
a pénzbírság legalacsonyabb összege 
ötezer forint, legmagasabb összege 

százötvenezer forint, elzárással is 
büntethető szabálysértések esetén a 
maximális pénzbírság háromszáz-
ezer forint lesz. A közérdekű munka 
ezentúl büntetésként is kiszabható 
lesz. Közérdekű munka kiszabása 
esetén az eljárás alá vont személy 
köteles a számára meghatározott 
munkát elvégezni. A közérdekű 
munka legkisebb mértéke hat, maxi-
mális mértéke száznyolcvan óra 
lehet. Amennyiben az eljárás alá 
vont személy nem tesz eleget a 
munkakötelezettségének, úgy a 
helyébe szabálysértési elzárás lép.
Jelentős változás lesz a helyszíni 
bírság kiszabásának szabályaiban is: 
a helyszíni bírság összege ötezer fo-
rinttól ötvenezer forintig terjedhet, 
hat hónapon belüli újbóli elkövetés 
esetén hetvenezer forintig terjedhet.

Természetesen az új szabálysértési 
törvény rengeteg újítást tartalmaz 
az itt leírtakon kívül. 
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Teltház, vidám percek a magyar kultúra napján

Zsúfolt nézőtér fogadta a Him-
nusz felcsendülő hangjait. Régen 
volt ennyi ember kulturális ese-
ményen a művelődési házban. 

Polgármester úr köszöntőjében 
hangsúlyozta a kultúra jelentősé-
gét, a társadalom életében betöltött 
szerepét. Szavait hallgatva Csányi 
Vilmos etológus professzor szavai 
jutottak eszembe: „Egy ország mű-
ködését, mindennapi életét, jövőbe-
ni boldogulását alapvetően a kultú-
rája határozza meg. Sokan tekintik 
a gazdaságot a legfontosabbnak, 
mert itt képződnek a jövedelmek, 
a megvehető vagy eladható termé-
kek, és van ebben igazság, mert a 
gazdaság állapota korlátozhatja a 
kultúra lehetőségeit, visszafoghatja 
vagy segítheti valamicskét. Ha az 
országot rendszerként vizsgáljuk, 
megtalálhatjuk azokat a kapcso-
latokat, hatásokat, serkentő vagy 
gátló folyamatokat, amelyek alapján 
világosan kitűnik, hogy a gazdaság 
fejlődése sem szakadhat el a kul-

túra színvonalától.” Községünknek 
van lehetősége a kultúrára áldozni, 
és ahogy szombaton este látható 
volt: érdemes is áldoznia. Az ama-
tőr színjátszó kör tagjai vették a 
bátorságot és hónapokon át tartó 
felkészülés után álltak a közönség 
elé. Rövid és vidám jeleneteiket a 
magyar irodalom jeles szerzőitől, 
Karinthy Frigyes, Rejtő Jenő egy-
felvonásos bohózataiból válogatták. 
Telitalálat volt a válogatás, amely 
vidám perceket szerzett fiatalnak, 
idősnek egyaránt. A nézőtéren ülve 
érezni lehetett a közönség szeretetét, 
bíztatását, ami nagyban segítette a 
szereplőket. Szintén telitalálat volt 
a szereposztás is. Különösen tetszett 
az idegorvos szerepét játszó Dunai 
Attila, a beteg szerepében Mocsári 
Péter. Rejtő darabjában az őrmestert 
játszó Varga Pál, aki – az idősebbek 
bizonyára emlékeznek rá – nekem 
a nagyszerű komikust, Szendrő 
Józsi bácsit idézte. A magyar nyelv 
különlegességét, a zseniális szerző 
Galla Miklós nyelvi leleményeit 

villantotta fel a Petőfi Sándor versét 
szavaló Nemes Mónika. Természetes 
és felesleges gesztusokat mellőző 
előadásmódja kellemes meglepetés 
volt számomra.

Jó volt látni a nézőtéren megjelenő 
rég látott ismerősöket, elszárma-
zottakat, akik velünk együtt tették 
zsúfolttá a nézőteret. E nagyszerű 
kezdeményezésért elismerés illeti a 
szervezőket és a szereplőket. Várjuk 
a folytatást!

Verasztó József

Ezúton értesítjük kedves ol-
vasóinkat, hogy a Kardoskúti 
Amatőr Színjátszó Kör március 
4-én, 16 órától Pusztaföldvár, 
március 24-én, 18 órától Csanád-
palota meghívásának tesz eleget. 
Mindkét előadásunkra szeretettel 
várjuk  a községünkből érdek-
lődőket is. Kibővült létszámmal 
elkezdtük újabb darabok próbáit.

Vendégszereplés

Fotó: Rajki Judit
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Megkérdeztük: hogyan vészeli át az idei telet?

Kissé drasztikusan, de ki 
lehet bírni ezt a nagy telet. 
Köszönjük az önkormány-
zat jóindulatú hozzáállását 
a szöllősiekhez. Tűzifá-
hoz jutottunk, ivóvizet 
hoz a tanyagondnok és a 
kisbusz is megkönnyíti 
a gyerekek beszállítását 
az iskolába, óvodába, téli 
időben a mi munkába 
járásunkat. Testvéremmel 
örülünk, hogy februártól 
el tudtunk helyezkedni.

Seres József 
betanított munkás

Ha nincs ilyen hideg és nagy 
hó, akkor elviselhető a tél. 
Az idén már háromszor 
a RÁBA szabadított ki, 
mert az erős szél behordta 
hamar a tanyámhoz vezető 
utat. Ilyenkor tűzifa is jóval 
több kell, mint az enyhébb 
időben. Az 1977-es tél az 
nagyon emlékezetes, ha-
sonlóan kemény volt ez is. 
Én bírom a telet, de az évek 
múlásával egyre nehe-
zebb fizikailag átvészelni.

Vági Dezső
nyugdíjas

Párommal és három kisko-
rú gyermekemmel lakunk 
az állami gazdaságban. 
Az idei tél nem kímélte a 
pénztárcánkat: több tűzifa 
kellett és a gyerekek is so-
kat betegeskedtek.  Ezen a 
télen többet kellett gyógy-
szerre költenünk, amit egy 
keresetből nehéz megolda-
ni. És hogy másra is ma-
radjon? Várjuk a tavaszt, az 
idő enyhülésével reméljük, 
a gondok is csökkennek.

Munkanélküliek vagyunk 
mindketten a párommal. 
Tavasztól őszig még csak 
tudunk idénymunkát vé-
gezni, de állandó mun-
kahely még sajnos csak 
kilátásban sincs. Kisebbik 
gyermekem több hónapja 
tartós beteg. Nem könnyű 
az élet a külterületen, főleg 
télen nem. A nagylányom 
Szegeden tanul, de a rend-
kívüli időjárás miatt a múlt 
héten nem tudott elutazni.

Ökrös Lászlóné
munkanélküli

Boros Annamária
gyesen lévő anyuka
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