
Erdélyi unitárius lelkészek a pusztában

Mi fán terem a túró?
Az orosházi Szántó Ko-
vács János Múzeum ér-
deklődő tanulóinkat von-
ta be abba a projektjébe, 
amelynek témája annak 
összehasonlítása, hogyan 
készítik Kardoskúton il-
letve a városban a túrót.

A házi tejfeldolgozás egyik 
régi - talán nem utolsó - 
művelőjét Zsarkó János-
nét, Lencike nénit kértük 
föl, hogy mutassa meg 

a gyerekeknek a tudo-
mányát. A zacskós tejhez 
szokott fiatalok meglepő 
bátorsággal kóstolták a 
házi tejet, a kemény tejfölt, 
az aludttejet és a házi túrót. 

A túrókészítés fortélyai-
nak bemutatása után a 
gyerekek jóízűen fogyasz-
tották a zabpelyhes tész-
tából készített palacsintát.

(Folytatás a 2. oldalon)

Erdélyből, onnan is a 
szélrózsa minden irányá-
ból érkeztek unitárius 
lelkészek Hódmezővá-
sárhelyre, egy munkaér-
tekezletre. 

Négy tartalmas napot töl-
tött a csoport Vásárhelyen, 
ahol reggelente közös áhí-
tatokon vettek részt. Több 
előadást meghallgattak, 
többek között Máthé Sán-
dornak az „Életutam és 
lelkészi szolgálatom” című 
előadását. Az úton elkí-
sérte a lelkészeket Bálint 
Benczédi Ferenc is, aki az 
Erdélyi Unitárius Egyház 
püspöke. A csoport tagja 
volt Márkos Ervin lelkész, 
akinek a nevéhez fűző-
dik az idén tizedik évé-
be lépő testvértelepülési 

kapcsolatunk kialakulá-
sa Homoróddaróccal és 
Homoródjánosfalvával. A 
hazautazást megelőzően 
Ervin mesélt lelkésztársai-
nak Kardoskút természeti 

szépségeiről, akik úgy dön-
töttek, látogatást tesznek a 
Fehértónál. Első állomá-
suk a kiskilátónál volt, ahol 
Ramasz Imre polgármester 
fogadta a csoportot. Török 

Sándor, a Körös- Maros 
Nemzeti Park munkatár-
sának vezetésével először 
a távcsöveken keresztül 
madárlesen vettek részt.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Erdélyi unitárius lelkészek a pusztában

Mi fán terem a túró?

Reméljük, hogy a házi tejfeldolgo-
zás hagyománya tovább fog élni 
településünkön, mert egyre töb-
ben ismerik fel és értékelik azt a 
minőséget, amit a vegyszer- és 
adalékanyagoktól mentes élelmi-
szerek biztosítanak számunkra. 

A házi túró elkészítésének módját 
az alábbi receptben ismertetjük:

először a friss tehéntejet tiszta 
edénybe öntjük, tányérral vagy fedő-
vel letakarjuk. Két-három nap alatt 
megalszik a tej. Némi gyakorlatot 
igényel annak helyes megítélése, mi-
kor is van jól ’megaludva’ a tej, ezért 
jó például egy üvegedény használata, 
amelyben jól látjuk, hogy határozot-
tan szétváltak a komponensek. A 
megalvadt tej tetejéről lekanalazzuk 

a tejfölt. Az üveget egy nagyobb 
lábasba állítjuk, vizet öntünk mellé.
Kis lángon lassan melegítjük. A 
fehérjék már 40 fokon kezdenek ki-
csapódni, denaturálódnak, a fontos 
tehát inkább az, hogy az egész tömeg 
jól átmelegedjen. Kézzel tapintva 
érezhető, hogy az üveg felső része 
is átmelegedett. Türelmesen, lassan 
melegítsük! Óvatosan megkeverjük. 
Ritka szövésű szövetet terítünk a 
tésztaszűrőre, a szűrőt egy fazékra 
helyezzük, ráöntjük a jól átmele-
gedett aludttejet. Egy éjszakán át 
hagyjuk lecsöpögni. A fazékban 
összegyűlő savóból ízletes tökleves 
készíthető, illetve kenyérsütéskor a 
vizet lehet vele helyettesíteni.  Ha 
jól dolgozunk, akkor 3 liter tejből 
körülbelül 35-40 dkg túró és 2 dl 
tejföl várható, persze a tej minő-
ségétől függően.  A végeredmény 
össze sem hasonlítható a boltokban 
kapható tejtermékekkel. A házi 
tejfölt a gyerekek a vajkrémhez ha-
sonlították, hiszen olyan sűrű volt.

Verasztó József

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)
A távoli madárlest követően test-
közelből nézhették meg a telep 
rackabirka állományát illetve a 
szürkemarhákat. Hasonló állatállo-
mány megtalálható ugyan Erdély-
ben is, de az itteni állatok mégis 
valahogy különböznek az ottaniak-
tól. Ámulattal szemlélték a lelkészek 
mind az állatokat, mind a vidéket.

A püspök úr elmondta, sokat 
olvasott már a pusztáról, de iga-
zából most jelent meg előtte a 
maga teljes valóságában. Az in-
dulás előtt a pusztaközponti ol-
vasókörben egy közös énekkel 

adták áldásukat településünkre.
Jó szívvel, szép élményekkel tá-
voztak a lelkészek, akik utolsó 
momentumként buszukkal átmen-

tek Kardoskút főutcáján, meg-
tekintve az út mentén már ta-
vaszi színekben pompázó fákat.

Varga Pál

Fotó: VP

Fotó: VP
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Az elmúlt időszakban a Képvise-
lő-testület két ülést tartott, mely-
nek legfontosabb, a lakosságot 
leginkább érdeklő napirendjeit 
az alábbiakban foglalom össze.

2012. február 23-i testületi ülés meg-
hívott vendége volt dr. Dancsó József 
országgyűlési képviselő, aki tájé-
koztatta a képviselőket és a csekély 
számban megjelent érdeklődőket az 
általa végzett tevékenységről. A kép-
viselőhöz intézett kérdések kapcsán 
számos, a település életét is befolyá-
soló témáról esett szó, többek között: 
a járási hivatalok létrehozásáról, az 
új önkormányzati törvény kapcsán 
a kistelepüléseken működő önálló 
polgármesteri hivatalok megszűn-
téről, a közoktatás és az egészségügy 
várható átalakításáról, az Orosháza-
Tótkomlós közötti útszakasz közelgő 
felújításáról, az Orosháza-Kardoskút 

közötti kerékpárút megvalósítását 
célzó pályázatról. A tartalmas és 
hasznos párbeszéd után a testület 
prózaibb napirendekkel folytatta 
munkáját. Elfogadta az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló rendeletet 200 657 ezer forint 
bevételi és kiadási főösszeggel. A 
költségvetés már az új államháztar-
tási törvény és végrehajtási rendelete 
előírásai szerint készült, számos 
melléklettel. A továbbiakban be-
számoló hangzott el a településköz-
pont felújítását célzó beruházásról, 
melynek soron következő feladata a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítása.  

Csatlakozott az önkormányzat a Bé-
kés Megyei Önkormányzat szervezé-
sében már több éve megvalósuló kö-
zös földgázbeszerzés következő évi 
fordulójához, majd civil szervezetek 
támogatási kérelmeiről döntött.

2012. március 29-i testületi ülésen 
beszámoló hangzott el a háziorvosi 
szolgálat tevékenységéről, valamint a 
védőnői feladatok ellátásáról. Sor ke-
rült az egyes szociális ellátási formák 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet módosítására, valamint az 
ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatás 
egyes kérdéseiről szóló önkor-
mányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére. Mindkét rendelet meg-
alkotásával törvényi kötelezettségé-
nek tett eleget a képviselő-testület.

Hasonlóan jogszabályi változá-
sok indokolták a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának mó-
dosítását is. Végezetül civil és 
egyéb szervek támogatási kérel-
meinek elbírálására került sor.

Az elmúlt testületi ülések összefoglalója

1.) A területileg illetékes kerületi 
főállatorvos 2012. április 14. napjától 
2012. május 3. napjáig ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendelt el. Ezen 
időszakban a rókák veszettségének 
megelőzése és a betegség leküzdése 
érdekében csalétek-vakcina kihelye-
zése történik.

2.) A Magyar Állatorvosi Kamara 
tájékoztatása alapján 2012. április 
1. napjától magán-állatorvosi te-
vékenységet kezdett Dr. Roszkos 
Zsanett. Székhelye Kardoskút, mű-
ködési területe: Kardoskút, Oros-
háza.  Szakmai tevékenység jellege: 
kedvtelésből tartott és haszonállatok 
magán-állatorvosi gyakorlat körébe 
tartozó egészségügyi ellátása.

3.) Állatorvosi ügyelet:
• április 22-26. dr. Muntyán János; 

• ápr. 29- máj. 2. dr. Nagy István; 
• május 6-9. dr. Németh András;
• május 13-16. dr.  S in  Z olt án ;
• május 20-23. dr. Györgyi János;
• május 27-30. dr. Justin Mihály.

4.) A Polgármesteri Hivatalban 
2012. április 16. és május 18. napja 
közötti időszakban a szociális ügy-
intézés területén az ügyfélfogadás 
korlátozásra került. Az ügyfélfoga-
dási időpontok: 
• hétfő: 8,00 órától – 11,00 óráig
• csütörtök:   13,00 órától – 16,00 óráig.
E területen a feladatok ellátása he-
lyettesítéssel megoldott, így kérem 
az ügyfelek megértését és az ügyfél-
fogadási idők betartását.

5.) 2012. április 15. napjától a telepü-
lési jegyzők szabálysértési hatósági 
jogköre megszűnt. 

Szabálysértési ügyben a Békés Me-
gyei Kormányhivatal ügyintézője 
kereshető a Földhivatal Orosházi 
Kirendeltségén.  

Cím: Orosháza, Ady E. u. 9. Telefon: 
510-570.

Hivatali hírek

Az oldalt összeállította:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Kardoskút Községért Közalapít-
vány: 18381535-1-04 (helyi kul-
turális-, oktatási- és sport célokra)

Kardoskúti Bűnmegelőzési 
é s  Ö nvé d el m i  E g ye sü l e t : 
18375767-1-04 (a helyi pol-
gárőrség működési céljaira)

Kérjük lehetőség szerint támo-
gassák helyi civil szervezeteinket!

Adónk 1%-a
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A húsvétot megelőző napokban 
már mindenki igyekszik felkészül-
ni a családi összejövetelekre, a lo-
csolkodásra. A művelődési házban 
is szorgos kezek munkálkodtak.

A gyerekek és szüleik a játszóházi 
foglalkozáson készülődtek az ün-
nepre. Az ilyenkor szokásos tojás-
díszítés illetve papírdíszek készítése 
adott kinek-kinek kisebb-nagyobb 
feladatot. A kicsinyek szülői segít-
séggel dolgoztak, a nagyobbak közül 

volt, aki az írókázást is kipróbálta 
Andrékó Pálné Katika segítségével. 
Eközben a konyhán is ügyes kezek 
szorgoskodtak. Tibáné Hamvasi 
Zsuzsanna védőnő instrukciói alap-

ján az életmód klub tagjai készítet-
tek hagyományos alapanyagokból  
húsvéti asztalra való ínyencségeket. 
Ezek közül kettőnek a receptjét 
osztjuk meg olvasóinkkal. Érdemes 
elkészíteni otthon is, mert igazán 
finom és új ízhatást érhetünk el 
például a lilahagymával ízesített 
almasalátával. Így húsvét után is 
melegen ajánljuk a klub receptjeinek 
kipróbálását.

Húsvéti készülődés a művelődési házban

Almás-lilahagymás saláta

Hozzávalók: 3-4 alma, 1 nagy fej 
lilahagyma, ízlés szerint zöldség 
zöldje, mustár, só, őrölt színes bors, 2 
kisdoboz tejföl, ízlés szerint borecet 
vagy almaecet (kb. 2-3 evőkanálnyi)

Elkészítés: az almákat alaposan 
megmossuk. A tejfölt összeke-
verjük a mustárral, az ecettel, a 
fűszerekkel. A lilahagymát nagyon 
vékonyra felszeleteljük, hozzáadjuk 
a tejfölhöz. Végül az almát héjastól 
közepes nagyságú kockákra vágjuk, 
azonnal a tejfölbe kavarjuk, hogy 
ne barnuljon meg. Jó alaposan ösz-
szekeverjük az összes hozzávalóval, 
végül zöldség zölddel megszór-
juk. 1-2 órát lefedve állni hagyjuk, 
hogy az ízek összeérjenek. Húsok 
mellé köretnek adjuk, de pirítós-
sal önálló vacsorának is tökéletes.

Kenyértésztában sült csülök

A csülköt (kb. 1 kg-os) a szokásos 
módon megfőzzük, majd kicsontoz-
zuk, kettévágjuk és hagyjuk kihűlni. 

A tészta hozzávalói: 25 dkg sima 
liszt és 15 dkg rétesliszt, 4 dkg 
élesztő, 4 dl víz, 2 kávéskanál 
só, 1 púpos kávéskanál cukor.

Elkészítés: 1 dl vízben feloldott cu-
korral megfuttatjuk az élesztőt. A 
lisztben elkeverjük a sót a megkelt 
élesztővel, a többi langyos vízzel 
rétestészta keménységű tésztát da-
gasztunk. Letakarva meleg helyen 
10 percig kelesztjük. Ezután újra 
átdagasztjuk a tésztát. Újabb 10 
percig kelesztjük. Ez idő alatt kb. 
2-3-szorosára dagad. Lisztezett 
deszkára kiborítjuk, óvatosan bő 
ujjnyira kinyújtjuk, kettévágjuk. 
Egyenként beletesszük a csülköt, 
ráhajtogatjuk a tésztát és kimar-
garinozott tepsibe téve 180 fokon 
20 percig sütjük. Majd vízzel meg-

spricceljük a tésztát, a sütőbe kb. 
fél pohár vizet beöntve, a gőzben 
még kb. 5 percig sütjük. Ha kész, 
hűlni hagyjuk és lehet szeletelni.

Jó étvágyat kívánunk!

Az oldalt összeállította és fotók:
Neller Borbála
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A „Kihívás Napja” elnevezésű 
sportnap gondolata éppen har-
minc évvel ezelőtt született meg 
Kanadában. Azóta a világ sok 
országában népszerű lett, Ma-
gyarországon 1991 óta hirdetik 
meg a települések közötti játékot.

Községünk a tavalyi év pozitív la-
kossági visszajelzésén felbuzdulva 
ismételten benevez a települések 
közötti versenybe. Kardoskút lélek-
számát tekintve a 700 és 1499 közötti 
lakosságszámú települések között 
mérettetik meg, a részvételek és a 
település lakóinak számarányában. 
Hasonlóan a 2011. évi játékhoz most 
is legalább 15 perces erőkifejtést 
igénylő mozgásos-, illetve sport-
tevékenységbe kell bekapcsolódni 

a település lakosságának nemtől, 
életkortól függetlenül. A részvétel 
után nyereményszelvényt kapnak, 
amellyel regisztrálni tudjuk a tele-
pülés aktivitását a verseny során. 
Egy személy több tevékenységbe 
is bekapcsolódhat a nap folyamán. 
Örömmel vennénk, hiszen ezzel 
növelheti saját nyerési esélyét az esti 

sorsoláson, illetve kistelepülésként 
Kardoskút esélyét a „Magyarország 
legsportosabb települése” cím el-
nyeréséért. 

A Kihívás Napjának programjait 
szeretnénk az idén is úgy összeál-
lítani, hogy abban a hagyományos 
sporttevékenységek mellett vidám, 
sokak által kipróbálható játékok, 
mozgásos tevékenységek is szere-
peljenek. Májusban tesszük közzé 
szórólapokon a Kihívás Napjának 
pontos programját. Kérjük, hogy 
aki szeretne részt venni a játékban, 
az lehetősége szerint tegye szabaddá 
a 2012. május 23-i szerdai napját, 
hogy minél aktívabban be tudjon 
kapcsolódni a nap programjaiba. 

Egy nap a közös mozgás jegyében

Az oldalt összeállította: NB

A helyi családsegítő szolgálat és 
a művelődési ház meghívására 
Orovecz Ildikó, az ÁNTSZ mun-
katársa tart 2012. május 2-án, szer-
dán 16.30 órai kezdettel előadást 
a művelődési házban. Szeretettel 
várjuk azokat, akiket érdekelnek 
a gyógyteák, gyógynövények.  Az 
előadás alatt gyógyteákat lehet 
megkóstolni. A részvétel díjmentes!

Egészségünkért

Fiatal állatorvos a településen
Fiatalos lendülettel indul el pályá-
ján településünk állatorvosa, aki 
működését megkezdve a helyi állat-
tartó lakosság számára is rendelke-
zésre áll. Dr. Roszkos Zsanett állat-
orvost mutatjuk be Olvasóinknak.

Milyen kötődése van Kardoskúthoz?
- Három éve költöztem ide újra 
a családommal, mivel már jó egy 
évtizeddel ezelőtt laktunk ezen a 
településen. Megszerettük, s mivel 
újra kertes házban képzeltük el az 
életünket, így visszaköltöztünk.
Milyen indíttatásból lett ez a hiva-
tása?
- Óvodás korom óta állatorvos sze-
rettem volna lenni, az állatok iránti 
nagy szeretetem miatt választottam 
ezt a pályát. 2012 februárjában vé-
geztem el az egyetemet. Az egyetemi 
klinikai gyakorlatokat Orosházán az 
Állatkórházban töltöttem, ahol bi-
zalmat és munkalehetőséget kaptam 
a rendelőben. Itt kisállatok gyógyí-

tásával foglalkozom. 
Mi tartozik a tevékenységi körébe 
illetve a kardoskútiak hogyan érhetik 
el Önt?
- A kedvtelésből tartott kisállatok 
mellett a haszonállatok magán-állat-
orvosi gyakorlatának körébe tartozó 
egészségügyi ellátását végzem. A he-
lyi állattartók telefonon érhetnek el, 
egyeztetés után természetesen ház-
hoz is kimegyek. Orosházán a Bajcsy 

utcai rendelőben vagyok elérhető.
Köszönjük a hasznos információkat, 
munkájához sok sikert kívánunk!

Dr. Roszkos Zsanett állatorvos elér-
hetősége: Tel.: 06-20-452-64-00

Rendelési ideje Orosházán a Bajcsy 
utcai Állatkórházban:  szerda: 
16-17 óra, csütörtök: 16-17 óra, 
péntek: 16-19 óra között
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QR-kód a bővebb tartalomhoz
Az okostelefonok elterje-
désével egyetemben egyre 
többször találkozunk a 
lenti fotóhoz hasonlóval 
a nyomtatott sajtóban és 
az interneten egyaránt. 

A mai telefonok több-
s é g e  m ár  re n d e l ke -
zik internet eléréssel és 
a kameráján keresztül 
vonalkódleolvasóként is 
tud funkcionálni. A QR-
kód egy kétdimenziós 
vonalkód, amit a japán 
Denso-Wave cég fejlesz-
tett ki 1994-ben. Tehát ha 
a telefonját a megfelelő 

program birtokában a kód 
fölé tartja, akkor a beol-
vasást követően azonnal 
egy internetes felületre 
kalandozik. Esetünkben 
a Kardoskúti Hírmon-
dó online felületére, ahol 
megismerhetik az eddig 
kiadott összes lapszámot.

Meglepetéssel köszöntötték a hölgyeket
A Radnóti Miklós Nyug-
díjas Klub tagjai mindig 
kitalálnak valamit, hogy 
egymást megörvendez-
tessék. Ez történt márci-
usban is, amikor a soros 
összejövetelen a férfiak 
a klub hölgytagjainak 
szereztek meglepetést.

Az ötlet a nőnapi köszön-
tésre nem új, de annak 
mikéntje már igen - fogal-
mazott lapunknak Geiszt 
József, aki a klub egyik 
oszlopos férfitagja. 

Minden évben megün-
nepeljük a nőnapot, de 
az idei évben szerettünk 
volna valami meglepe-
tést is kitalálni klubtársa-
inknak. Újdonságképpen 
titokban szendvicseket 
készítettünk és azzal lep-
tük meg őket. A hölgyek 
valamelyest számítottak 

a készülődésünkre, csak 
nem gondolták, hogy a 
virág mellett más is ke-
rül majd az asztalokra. A 

figyelmességünket meg 
akarták hálálni, ami iga-
zán jól is esett, hiszen a 
hölgytagok házi sütemé-

nyeinek ízkavalkádja zárta 
a finom falatok sorát.

NB

S e p r e n y i  G á b o r  é s 
Kokovai Ida 60. házassági 
évfordulójának alkalmá-
ból sok szeretettel köszön-
ti és kíván továbbra is jó 

egészséget: fiuk, lányuk, 
vejük, unokáik és déduno-
kájuk.  A szerkesztőség ne-
vében mi is további békés, 
boldog életet kívánunk.

Évforduló

Fotó: VP
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Március elején tartotta 
meg éves közgyűlését a 
helyi polgárőr egyesület, 
ahol az elmúlt évi mű-
ködésüket összegezte a 
tavaly megválasztott új 
elnök.

A törvényi előírásoknak 
megfelelően a Kardoskúti 
Bűnmegelőzési és Önvé-
delmi Egyesület 2011. évi 
működéséről számolt be 
Török Attila egyesületi el-
nök a művelődési házban 
tartott éves közgyűlésen. 
Meghívott vendégként 
részt vett az összejövete-
len D. Tóth Máté körzeti 
megbízott illetve a Békés 
Megyei Polgárőr Szövet-
ség részéről Matajsz And-
rás. A napirendi pontok 
alapján beszámolót hall-
hatott a tagság a tavalyi 
év történéseiről, a szolgá-
latellátáshoz kapcsolódva 
a cselekvési programban 

megfogalmazott célok-
ról és eredményekről. A 
beszámolóból kiderült, 
hogy a rendőrséggel jó a 
munkakapcsolat, amely a 
mostani törvényi szigorí-
tások hatására a jövőben 
még szorosabbá válik. 

A napirendekhez kap-
csolódóan az egyesület 
tavalyi gazdálkodásának 
összesített számadatait 
ismerhették meg a részt-
vevők Mórocz Lajos el-
nökségi tagtól. Ennek 
alapján elmondható, hogy 
az egyesület pénzügyi 
gazdálkodása kiegyensú-
lyozott, a működés zavar-
talan, ami köszönhető az 
önkormányzat és egyéb 
forrásokból szerzett mű-
ködési célú támogatások-
nak is. Elhangzott, hogy 
a személyi jövedelem-
adóból származó 1%-ok 
is nagy segítséget jelen-

tenek a polgárőrségnek. 
Török Attila elnök la-
punknak elmondta, hogy 
nemrégiben egy hasz-
nált személyautót vásárolt 
az egyesület, s az eddig 
használatba kapott Lada 
Niva gépjárművet egy 
másik polgárőr egyesület 
kapja meg a szövetségtől. 

A tagság létszáma mini-
mális változásokkal álta-
lában 20 fő körül mozog. 
Jelenleg három fő kérte 
tagfelvételét az egyesü-
letbe. A polgárőrök ké-
rése a lakosság felé az, 
hogy éljenek lakossági 
bejelentéssel, amennyiben 
szükségét látják, illetve 
lehetőség szerint adó-
juk 1%-ával támogassák 
tevékenységüket, ame-
lyet napról-napra a lakos-
ság biztonságérzetének 
szolgálatában végeznek. 

Közgyűlés a polgárőröknél

NB

Főzőverseny. A falunapi 
főzőversenyre (2012. jú-
lius 14.) előzetesen a mű-
velődési ház igazgatójá-
nál lehet jelentkezni: sze-
mélyesen vagy telefonon 
a 68/429-023-as számon. 
A jelentkezők részére 
későbbi időpontban 
megbeszélést tartunk. 

Anyák napi kézműves 
foglalkozás. Szeretettel 
várunk minden gyer-
meket 2012. május 4-én, 
pénteken 16.30 órai 
kezdettel a művelődési 
házba. Anyák napjára 
készítünk papírból aján-
dékot, amit haza lehet 
vinni szeretteinknek 
az ünnep alkalmából.

Óvodai ballagás 2012. 
június 2-án, 10 órai kez-
dettel lesz a műv. ház 
nagytermében.

Felhívások

2012.  május 9-én a 
községben lomtala-
nítás kerül lebonyolí-
tásra, reggel 7 órától. 

Elszállításra kerül a ház-
tartásokban keletkező 
mindennemű hulladék, 
mely a lakossági rend-
szeres háztartási hul-
ladékszállítás keretén 
belül nem szállítható el.

A lomtalanítás nem ter-
jed ki: ipari tevékeny-
ségből, vállalkozásból 

származó hulladékokra, 
zöldhulladékokra, épí-
tési törmelékre, autó-
roncsra, autógumira, 
szerves trágyára, zsákba 
töltött háztartási hul-
ladékra, veszélyes hul-
ladékokra (hűtőgép, tv, 
elemek, zsírok, festékek). 
Az ingyenes szállítás 
csak a 2012. évre vonat-
kozó érvényes szerződés-
sel, valamint lejárt fizeté-
si kötelezettséggel nem 
rendelkező ingatlantu-
lajdonosokat illeti meg.

Lomtalanítás
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Fejtsen és nyerjen vásárlási utalványt 

Előző lapszámunk rejtvényének 
megfejtése a „tavaszvárás” szó volt. 
A helyes megfejtők között egy 
könyvcsomagot sorsoltunk ki. A 
szerencse Zsigovics Imréné Móricz 
Zsigmond utcai lakosnak kedve-
zett. Ezúton is gratulálunk neki.

Sorsoltunk

Beküldési határidő: 2012. május 
15-e, 16 óra. Sorsolás: 2012. május 
15-én, 16.30 órakor a műv. házban. 
A megfejtést névvel, címmel, tele-
fonszámmal ellátott kis papírlapon 
kérjük bedobni a műv. ház bejárata 
mellett található postaládába. Egy in-
gatlanról egy megfejtést fogadunk el.   
A  m e g f e j t ő k  k ö z ö t t  a  G á l  
Gumiszervíz 5000.- forintos vá-
sárlási utalványát sorsoljuk ki, 
amely a szervízben váltható be.

Meghatározások: 1. A tűzoltók védőszentje, 2. Május nevezetes ünnepnapja, 3. A végzős diákok búcsúzása 
az iskolától, 4. Kárt tesz a növényekben, 5. A színjátszó kör repertoárjának egyik darabja, 6. A végzős kö-
zépiskolások megmérettetése, 7. Az egyetlen erdélyi alapítású magyar történelmi egyház, 8. Vizet áraszt, 
9. Az általános iskola legutóbbi nagy rendezvénye, 10. Ezen a napon bolygónkat ünnepeljük, 11. A Kihí-
vás Napjának egyik célja, 12. Testvértelepülési kapcsolatunkat neki köszönhetjük, 13. Rés az égi pajzson

Gál József családgondozó elér-
hetőségei: Tel.: 06-70-9344-324 
(hétköznap). Ügyfélfogadás a műv. 
házban szerda: 14.30-15.30 óra kö-
zött, péntek: 07.30-11.30 óra között

A forradalomra emlékezve
A 4/2012. (II. 23.) sz. KT. határozat-
ban a testület döntött a március 15-i 
nemzeti ünnepről való megemlé-
kezés időpontjáról és programjáról. 
Az ünnepség március 14-én 18 
órai kezdettel megtartásra került. 
A közreműködőknek – Gombkötő 
Lajos, Neller Borbála, Varga Pál, 
Dunai Attila és a helyi általános 
iskolások – elismerésem fejezem ki.

Ramasz Imre
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Az óvodában zajló családi prog-
ram adta az ötletet, hogy hasonló 
eseményt az iskolánk közössé-
gében is meg lehetne szervezni.  

Az őszre tervezett SZÜ.NE.T. (Szü-
lők, Nebulók, Tanárok) rendezvé-
nyünket az előre jelzett rossz időre 
hivatkozva tavaszra halasztottuk.  
Félő volt, hogy a várva várt eső 
elmarad, ha most is időpontot vál-
toztatunk.  Az esős idő nem rontotta 
el a betervezett programunkat. 

A délelőtt nagy részében az osz-
tályokból álló csapatok a község 
területén elhelyezett állomások 
felkeresésével és ott ügyességi, 
szellemi, érzékszervi feladatok 
megoldásával töltötték. Néhány ver-
senyzőnek most vált nyilvánvalóvá, 
hogy milyen nagy ez a falu, egyik 
végéből a másik végébe gyalogolva. 
Vidám pillanatok kísérték a gyere-
kek és a felnőttek próbálkozásait. 
Öröm volt látni, hogyan szurkoltak 
és szorítottak egymásnak lányok 
és fiúk, anyák és apák. A versenyt 
szoros küzdelemben a nyolcadi-
kosok csapata nyerte, megelőzve 

az apukákkal megerősített első 
osztályosokat és a harmadik helye-
zést elérő negyedikeseket.  A kép-
zeletbeli dobogóról illetve a finom 
tortákról alig maradtak le a többiek.  
A verseny végeztével, még ebéd előtt 
Gyurkó Brigittával énekeltek együtt 
a legkisebbek. Az ebédre készített 
flekken elfogyasztása után tombo-
lasorsolás zárta ezt a tartalmas és 
mozgalmas, de fárasztó napot. A 
fődíjat - a családi fürdőbelépőt -  
a Fánczi lányok és apukájuk nyerte.

Bár az időjárás megakadályozta, 
hogy a frissen zöldellő tágas iskola-
udvar legyen a rendezvény helyszí-
ne, így is - a zsúfoltság ellenére - jól 
érezte magát kicsi és nagy. Két síró 
gyerekkel találkoztam a nap során. 
Egyikük az ebédre váró sor közepén 
állt, a másik azért volt elkeseredve, 
mert nem nyert a tombolán. Mind-
kettőjüket sikerült megvigasztalni. 

Ilyen nagyszabású rendezvény csak 
támogatással és példás összefogás-
sal valósulhat meg. Szerencsénkre 
nagylelkű támogatókra és feladatot 
vállaló szülőkre találtak a szervezők. 

Köszönjük a kardoskúti önkor-
mányzat ötvenezer forintos anyagi 
támogatását, a Kardoskúti Agrár 
Zrt. nagylelkű adományából szár-
mazó egész sertést és a Kistérségi 
Agrárfejlesztési Alapítvány támo-
gatását. Köszönet a zsák burgonyá-
ért a Fazekas családnak, a sertés 
feldolgozásáért és a flekkensütésért 
a Csizmadia családnak és segítő-
iknek. Köszönet a tortakészítők-
nek, a tombolatárgyakat felaján-
lóknak, a konyhán segítőknek. 

További támogatóink: Fehér-
Tó Étterem,  Imco Bt .  Gyo-
párosfürdő,  Bodza-Duó Kft .

Külön köszönet az akadályver-
seny megszervezésében és lebo-
nyolításában közreműködő oros-
házi és helyi munkatársaknak.

Bízva jó sorsunkban, a szép jövő 
reményében, jövőre újra szeretnénk 
hasonló napon találkozni azokkal 
a családokkal, akiknek gyermekeik 
fejlődésében szerepet vállalunk. 

Szülők, nebulók és tanárok napja

Szerencsére csak mint téma, de 
sajnos aktuális téma. Helyi szó-
beszéd tárgya néhány hete az a 
nagyszabású rendőrségi akció, 
amely során kábítószerrel kapcso-
latba hozható kardoskúti fiatalo-
kat hallgattak ki, tartóztattak le.

Néhány hete az iskola parkoló-
jában várakozó ismeretlen autó 
ismeretlen kopasz utasairól az 
iskolában dolgozó felnőttek talál-
gatták, hogy drogdílerek vagy pénz-
behajtók lehetnek-e az idegenek. 
Később kiderült, hogy civil ruhás 

rendőrök voltak akcióban. Évek óta 
drogfogyasztást megelőző foglalko-
zások vannak iskolánkban. Eddig a 
mindenkori hetedikesek jutottak 
ismeretekhez a drogozás egészségre 
káros hatásairól és súlyos jogi követ-
kezményeiről. Az idén az egész felső 
tagozat számára tartottak foglalko-
zásokat a rendőrség szakemberei. 

A kábítószer fogyasztás társadalmi 
probléma, azt megoldani csupán csak 
az iskola nem tudja, de a téma elhall-
gatása sem lenne helyes gyakorlat.

Drog a kardoskúti iskolában

Az oldalt összeállította: 
Verasztó József

A Táncsics Mihály Közoktatá-
si Intézmény és Tehetségköz-
pont  Kardoskút i  Tagintéz-
ménye május 12-én, szomba-
ton hulladékgyűjtést szervez. 

Papír, fém, műanyag hulladékokat 
gyűjtünk. Kérjük, hogy a gyerekek 
munkáját segítsék azzal, hogy 
előkészítik az Önöknél átadásra 
kerülő hulladékokat. A tavalyi 
évben a gyűjtött hulladékok ér-
tékén felül 150.000 Ft-ot nyert 
iskolánk a megyei iskolák verse-
nyében. Szeretnénk az idén is sok 
értékes hulladékot összegyűjteni.
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Portré Hajdúné Nagy Ilonáról
Immáron több mint 25 éve isko-
lánk napközis nevelője az óvodape-
dagógusi és pedagógia szakos taná-
ri végzettségű kolléganőnk, Ilike.

Az iskolában kialakított közösségek 
közül az utóbbi években már csak 
a napközis csoport akkora létszá-
mú, mint bármely más iskolában. 
Ráadásul ez a 20-25 fős csoport 
négy évfolyamból tevődik össze. 

Igazi szakmai kihívásnak számít nap-
közis nevelőnek lenni ilyen feltételek 
között. A délutáni foglalkozások 
sikeres, hatékony megszervezéséhez 
szilárd szabályrendszer, átgondolt 
felelősi rendszer és egyéni bánás-

mód szükséges. Szívet melengető az 
a látvány, ahogy a nagyobb gyerekek 
segítik, gyámolítják a kisebbeket, a 
lemaradókat. Talán ez a körülmény 
is hozzájárul kolléganőnk helytállá-
sához. Mindennapi munkája mellett 
évek óta a közalkalmazotti tanács 
tagja, helyi felelőse. Évek óta gazdája 
az iskolai könyvtárnak és hosszú 
ideje gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatokat is ellát. Iskolai rendez-
vényeken szívesen vállal feladatokat.

Igazi közösségi szemléletű egyén-
ként hisz a helyi közösség megtartó 
erejében. Nehéz munkájához jó 
egészséget és erőt kívánunk.

Verasztó József

Ismét tanulni jönnek Kardoskútra

Fotó: VP

A tavaly nyári képzés sikerén, a 
rendkívül pozitív visszajelzéseken 
és az itt élők nagyszerű vendég-
szeretetén felbuzdulva a Magyar 
Újságírók Országos Szövetségének 
Helyi Lapok Szakosztálya és a Mé-
dia Provincia Kulturális Egyesület 
– Kardoskút Község Önkormány-
zata és a MÚOSZ támogatásával, 
valamint a Bálint György Újságíró 
Akadémia szakmai egyetértésével – 
2012 nyarán ismét megszervezi a 
településmarketing és média témá-
jú képzését Kardoskúton.

Tavaly nyáron nyolc megye tele-
püléseiről összesen huszonhárman 
tanultak itt, és próbálták ki magukat 
az újságkészítés elméleti tudnivalói-
nak elsajátításán túl a gyakorlatban 
is: akkor ők írták a Kardoskúti Hír-
mondót. Az újságírás fortélyain túl 
a képzés oktatóitól megtanulhatták 
a sajtófotózás alapvető szabálya-
it, megismerkedhettek a sajtóeti-
ka kérdéseivel. Tanultak közéleti 

protokollt, és az internetes, on-line 
marketing praktikus fogásai közül 
is elsajátíthattak néhányat. Csupa 
olyan témával foglalkoztak tehát 
egy teljes héten át, amelyet, reméljük 
a mindennapi munkájuk során is 
hasznosítani tudnak, és amelyeket a 
gyakorlatba átültetve hozzájárulnak 

a helyi nyilvánosság és a társadalmi 
párbeszéd javításához, a helyi közös-
ségek erősítéséhez is.

Nem egészen két hónap múlva, 
június 18. és 24. között tehát ismét 
újságírók, újságíró-jelöltek és az új-
ságírás iránt érdeklődők – települési 
önkormányzatok, közművelődési 
intézmények, civil szervezetek kom-
munikációval foglalkozó munkatár-
sai, helyi lapok, települési honlapok, 
helyi tévék és rádiók szerkesztői 
– érkeznek ide, hogy képezzék vagy 
továbbképezzék magukat. 

A képzés szervezői pedig bizto-
sak benne, hogy a kardoskútiak 
vendégszeretetének köszönhető-
en a hallgatók nem csak hasznos 
tudással, de szép élményekkel is 
gazdagodnak az itt eltöltött hét alatt.

Nagy Gábor Miklós
kommunikációs szakértő

Fotó: Tóth Viktor
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Az Anyák napját világszerte ün-
nepeljük, ilyenkor az anyaságról 
emlékezünk meg.

Története az ókori Görögországba 
nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi 
ünnepségeket tartottak Rheának, 
az istenek anyjának és vele együtt 
az édesanyák tiszteletére. Magyaror-
szágon 1925-ben a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt tartotta az első ünne-
pet, a májusi Mária-tisztelet hagyo-
mányaival összekapcsolva. 1928-ban 
már miniszteri rendelet sorolta a 
hivatalos iskolai ünnepélyek közé. 
Minden országban más és más na-
pon ünnepelnek, Magyarországon 
május első vasárnapján tarjuk az 
Anyák napját. Idén május 6-ára 
esik ez a nap, ebből az alkalomból 
szeretnénk az édesanyáknak, nagy-
mamáknak kedveskedni egy verssel.

Édesanyák köszöntője

Csanádpalotán vendégszerepeltünk

Fotó: Papp Eszter
Előző lapszámunkban már ol-
v a sh att á k ,  h o g y  s z í nj át s z ó 
körünk bemutatkozó előadá-
sának megtartására két tele-
pülésről is meghívást kapott.

Március elején Pusztaföldvárra 
látogatott el csoportunk, ahol a 
nemrégiben felújított művelődési 
házban szórakoztattuk a megjelent 
érdeklődőket. A szereplés mindig 

izgalommal jár, ám most a hazai pá-
lyán kívüli fellépés újabb megoldan-
dó feladatok elé állította a társulatot. 
Az akadályokat jól vettük, ottani 
előadásunk egyben tapasztalatszer-
zésre is szolgált. A második vidéki 
utunk Csanádpalotára, az amatőr 
színjátszás egyik fellegvárába ve-
zetett. Itt több mint egy évszázados 
hagyománya van az amatőr színját-
szásnak. A fellépés előtt elfogadtuk 
Ádók Istvánnak, a helyi művelődési 
ház igazgatójának szíves invitálását, 
hogy kicsit körülnézzünk a települé-
sen. Meglátogattuk Kelemen László 
egykori színigazgató síremlékét 
emlékparkukban. Vendéglátóink 
finom vacsorával is készültek, baráti 
fogadtatásuk jóleső érzéssel töltött 
el bennünket. Mindkét település 
szívélyes vendéglátását ezúton is 
köszönjük.

NB
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Megkérdeztük: mi újság a kiskertekben?

KÉSZ siker Szegeden

Március első hétvégéjén 
utánpótlás tornát ren-
dezett a szegedi KÉSZ 
Labdarúgó Akadémia, 
ahol hazai siker született. 

A KÉSZ csapata pontvesz-
teség nélkül, százszázalé-

kos teljesítménnyel nyerte 
meg a tornát. A 2003-as 
korosztálynak rendezett 
kupán kilenc csapat vett 
részt. Orosházáról, Kecs-
kemétről, Békéscsabáról 
is érkeztek csapatok. A 
mérkőzések Újszegeden, 
két helyszínen zajlottak. 
Az Orosháza FC csapatá-
ban két kardoskúti fiatal 
is játszik, Halász Martin és 
Kocsis Milán. A torna leg-
jobb kapusa Halász Martin 
lett ,  aki  nem először 
hozza haza a legjobb 
kapusnak járó serleget.

VP

Mint minden kiskertet 
a környékben, engem is 
ért fagykár. Kétszer volt 
reggelre fagy, ami elvitte 
a barackot. A meggyfám 
is kivágásra került, mivel 
megbetegedett. A vete-
mény eddig a szárazságtól 
szenvedett, most a hideg-
től. A fűszerpaprika ki 
sem kelt, a borsó pedig 
nagyon ritkán. Az idén 
talán annyi gyümölcs és 
zöldség lesz, amennyi kós-
tolásra magamnak elég.

Kerekes Mihály
nyugdíjas

Csáki Imréné
 háztartásbeli

Az idén a korai jó időjárás 
miatt hamarabb el lehetett 
kezdeni a veteményezést. 
A szárazság miatt azonban 
mi mindent belocsoltunk 
és úgy ültettünk el. Kikelt 
már a borsó, a sárgarépa, a 
zöldség. A krumplinak is 
látszik a sora, amiből ná-
lunk különösen sok fogy. 
Jó, hogy a család részére 
sokat meg tudunk termel-
ni, mert ez nagy segítséget 
jelent. A fagy nálunk nem 
okozott különösebb kárt.

A szárazság miatt a növé-
nyek nem úgy keltek ki, 
mint ahogy kellett volna. 
Ez a mostani kis eső talán 
segített rajtuk. A borsó, a 
bab és a zöldségfélék folya-
matosan kelnek, az ubor-
kát és a kukoricát hamaro-
san elvetjük. Fagykárunk 
nem volt, a gyümölcsfákon 
sem vettünk észre semmit. 
A konyhakerti növények-
ből sokfélét megtermelünk 
magunknak, ne kelljen 
a piacra bemenni értük. 

id. Geiszt József 
nyugdíjas

Az előző évekkel ellen-
tétben az idén azért nem 
veteményeztem, mert ed-
dig szinte minden évben 
loptak a hobbikertünkből. 
A házunk körül úgy dön-
töttünk, hogy inkább füve-
sítünk, virágokat ültetünk. 
Ami kell a családi asztalra, 
azt inkább megvesszük 
a piacon. Gyönyörűen 
virágzó, illatos bokraim 
vannak otthon, ami ilyen-
kor tavasszal különösen 
szemet gyönyörködtető.

Miszlai Zoltánné
alkalmazott

Fotók a tanyavilágból
A „Tanyagondnokok-
kal a tanyákon élőkért” 
című program kereté-
ben településünkre érke-
zik Kresz Albert Balogh 
Rudolf-díjas és FI AP- 
aranyérmes fotóművész 
tanyai fotósorozata.

A fotóművész jó ismerője a 
paraszti világnak, a tárgyi 
kultúrának. Számtalan 
egyéni kiállítása volt itt-
hon és szerte a világban. A 
tanyai felvételeknek meg-
hagyta dokumentum jel-
legét és értékét, de ezeket 
művészileg és főleg szem-

léletileg továbbfejlesztette. 

A kiállítás pontos idejét 
szórólapokon, plakátokon 
és a település honlapján 
hamarosan közzé tesszük.
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