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A választással kapcsolatban fel-
hívjuk a figyelmüket arra, hogy sza -
vazni kizárólag személyesen és –
i ga zolás kivételével – csak a vá lasz -
tópolgár lakóhelye szerint kijelölt
szavazóhelyiségben lehet. Csak az a
választópolgár szavazhat, aki a névjegy-
zékben szerepel (kivéve: igazo lással
szavazók). Szlovák kisebbségi önkor-
mányzati képviselõt csak azok vá -
laszthatnak, akik kérték kisebbségi
névjegyzékbe vételüket!

Szavazni csak a személyazo nos -
ság és lakcím megállapítására alkal -
mas érvényes igazolvány be mutatá-
sával lehet. (Lakcímet is tartalmazó
„régi típusú” személyazonosító iga-
zolvány vagy lakcímkártya és sze -
mély azonosító igazolvány vagy út -
le vél vagy 2001. január 1-jét kö ve -
tõ en kiállított – kártya formátumú –
ve zetõi engedély.)

Amennyiben a „régi típusú” sze -
mély azonosító igazolvány tulajdonosa
2001. január 1. óta új lak címet létesített,
régi igazolványa mel lé lakcímigazol -
ványt kapott. Ebben az esetben mind-
két okmányra szükség van.

A személyazonosság igazolására
alkalmas az ideiglenes személyazo -
nosító igazolvány is, a lakcímet pedig
tanúsítja a lakcímigazolvány igény -
lésének átvételérõl szóló elismervény.
Nem szavazhat az, aki nem szerepel a
névjegyzéken, illetve az, aki személy -
azonosságát és lakcímét megfelelõ,
érvényes okmányokkal nem tudja iga-
zolni. 

Engedjék meg, hogy szeretettel
és tisztelettel köszöntsek mindenkit
községünkben, az Otthonunk, Békés
megye rendezvénysorozaton. Köz -
sé günk lakossága – megelõzve az
országos önállósodási hullámot –
1988-ban helyi népszavazást kez de -
mé nyezett. Ennek nyomán 1989-ben
visszanyerte függetlenségét. 1992-
ben, az addig papíron jól mûködõ
termelõszövetkezet szétesett, felszá-
molásra került. Ez alapjaiban meg -
ha tározta a ’90-es éveket. 

Folytatás a 4. oldalon

Ismerõsök, ha találkoznak

Ismét az urnák elé járulunk október 3-án. Kardoson országgyûlési
képviselõt, megyei képviselõ tagokat, polgármestert, négy képviselõ-
testületi tagot és négy szlovák kisebbségi önkormányzati tagot választunk.

Tudnivalók az önkormányzati választásról

A megyei önkormányzat me -
gyejárás nevû rendezvény so ro za -
tának há zigazdája Kardos volt.
Te le pü lé sünk polgármestere fogad-
ta a részt ve võket. Köszöntõjének
rövi dí tett válto zatát az alábbiak-
ban ol vas hat ják.

Köszöntõ

Szlovák kisebbségi önkormányzati jelöltek:
Brlás Brigitta MSZSZU
Pecsenya Péter MSZSZU

Szebegyinszki Ildikó Adrienn MSZSZU
Fábri Judit MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ

Településünk jelöltjei:
Polgármesterjelölt:  Brlás János Fidesz-KDNP

Képviselõjelöltek:

Maginyecz András független jelölt

Benka Pál független jelölt
Pecsenya Jánosné független jelölt
Fábri Judit Fidesz-KDNP
Juhász Zoltán Zsolt Fidesz-KDNP

Berta Róbert Jobbik
Konstantinovics Pál független jelölt
Vaskor Zoltán Fidesz-KDNP
Dr. Molnár Erika független jelölt

Lassan utolsó állomásához érkezik a megyei önkormányzat megyejárás nevű rendezvénysorozata. Szeptember
3-án településünk volt a programokat fogadó házigazda. Az ünnepi eseményről szóló képes beszámolónk lapunk
3. oldalán olvasható.
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A szélsõséges idõjárás okozta
elemi károkra tekintettel a gaz dál -
kodók folyamatosan bejelenthetik a
biztosítók által nem biztosítható –
árvíz-, belvíz-, aszálykár – kárese mé -
nyeket. A bejelentést tíz napon belül
meg kell tenni a területileg illetékes
MGSZH falugazdászának. Ezt kö ve -
ti a helyszíni szemle, a jegyzõ köny -
vezés, valamint a meg álla pítások
elektronikus továbbítása az MVH felé.

A továbbiakban néhány fontos
szakmai feltételrendszerrõl kívánok
szólni. Ezt a feltételrendszert nevez-
zük Kölcsönös Megfeleltetésnek (KM).
A KM érinti mind azon gaz dál ko dókat,
akik me zõ gazdasági terület, illetve ál -
latlétszám alapján meg állapított köz-
vetlen kifi zetésekben ré sze sülnek.
Kö te le zett sé geinek bizto sításáért a
ké relem benyújtója a fe lelõs: ennek
megfelelõen az állattar tóknak gon-
doskodniuk kell a felszín alatti vizek
védelmérõl, különös tekintettel a nit -
rátérzékeny területeken történõ gaz -
dálkodás esetén. Ezen túl menõen az
állattartóknak gondos kodniuk kell
az állatfajnak meg felelõ jelölésrõl,
illetve a megfelelõ nyilvántartásról.
A földhasználók kötelezettsége ki -

terjed a felszín alatti vizek vé del mé -
re, valamint a Helyes Mezõgazda -
 sági Környezeti Állapot (HMKÁ)
fenntartására. A HMKÁ elõírásai
közé tartozik például a vetésváltás,
amely megszabja, hogy ugyanazon
kultúrnövény önmaga után hányszor
vethetõ vissza adott területre. A
HMKÁ körébe tartozik a gyo m men -
tesség, mely az adott parcella összte -
rületének minimum 70 százalékát
gyommentesnek írja elõ. A HMKÁ
elõírja az égetési tilalmat tarló, nád,
növényi maradvány, valamint gye pek
tekintetében. A HMKÁ fenntar tá -
sának további eleme a talaj szer ke-
zetének megóvása, illetve a gyep te -
rületeken a túllegeltetés elkerülése.
A mezõgazdasági területeken vízzel
telített talajon mindennemû gépi
mun kavégzést kerülni kell!

Gazdálkodóink figyelmébe aján-
lom a fenti elõírások tanulmányo -
zását és annak betartását, mivel
azo kat az MVH és az MGSZH hi-
vatalból ellenõrzi, és ahol hiá nyos -
ságot talál, ott az eset súlyosságától
függõen csökkentheti a tárgyévi ki-
fizetés összegét!

Sinka Csaba, falugazdász

Tudnivalók gazdálkodóknak

Szeptember 18-án, szom-
baton 11 órakor iktatott be a
szarvas-újtemplomi evangé-
likus gyülekezet hivatalába
Ribár János esperes. Az ün-
ne pi istentiszteletre szóló
meg hívón a fenti zsoltárvers
ta  lál ható. Azért kedves ne -
kem ez az ige, mert az Isten
sze retetét és az õ sza ba dí tá -
sát életem minden napján megtapasz-
talhattam. Ez nagyon hosszú történet,
e zért most csak néhány lényeges pontot
emelnék ki belõle.

Harmincöt esztendõs vagyok, Szege-
den születtem. Feleségem, Anikó, vég zet t-
sége szerint tanár. Kisfiúnk Benedek.
Kö zépiskolai tanulmányaim befejezése
és egy kis kitérõ után (amelybe tanulás
és munka egyaránt belefért) kerültem
Budapestre, az Evangélikus Hittu do má -
nyi Egyetemre. Öt év elméleti képzés
után következett a gyakorlati év, amely -
nek során egy Pest megyei faluba, Maglód-
ra kerültem. Itt „kóstolhattam” bele
igazán a gyülekezeti munkába. Nagyon

sok jó dolgot élhettem át az
alatt az egy év alatt, sokat
tanultam, és sok szeretetet
kaptam. Ezután Gáncs Péter
püspök lelkésszé avatott,
majd kiküldött a kis kõrösi
evangélikus egyház község
segédlelkészi állásába. Ez
volt az elsõ szolgálati he -
lyem. Hat munkaévet töltöt-

tem Kiskõrösön, itt ismertem meg a
feleségemet, itt született meg a kisfiúnk
is. Ez év tavaszán érlelõdött meg bennem
a gondolat, hogy más gyü le ke zet ben is
kipróbálnám magam, és ez ta lálkozott
azzal a szándékkal, hogy a szarvas-
újtemplomi gyülekezet új lelkészt keresett.
A presbiterek egy csoportja felvette
velem a kapcsolatot, majd meglátogat-
tak, és meg is hívtak a gyülekezetbe egy
bemutatkozó istentiszteletre pünkösdkor.
A kölcsönös rokonszenv eredménye az
lett, hogy a gyülekezet nagy többséggel
megválasztott a szarvas-újtemplomi
gyü lekezet lelkészének.

Laczi Roland

A Kardosi Könyvtári Szolgáltató
Hely hetente két alkalommal meg -
újult állománnyal várja olvasóit. A
Körös-szögi Többcélú Társulás ke -
retein belül, mint együttmûködõ,
szol gáltató partner a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár biztosítja a
könyvtári szakmai szolgáltatásokat
a településen.

Az önkormányzat épületén belül
felújított könyvtár, az esztétikus kör -
nyezet kellemes és hasznos idõ töl -
tésre ad alkalmat az idelátogatónak,
aki hozzájuthat sokféle új dokumen-
tumhoz és információhoz, amely a
munkához, tanuláshoz és a minden-
napos ügyek intézéséhez szükséges.
A szórakoztató regények, írások mel -
lett az újabb ismereteket nyújtó szak -
irodalomhoz is. A magyar nyelvû
kiadványokon kívül néhány szlovák
nyelvû is hozzáférhetõ. Kortól füg -
getlenül a család minden tagja talál-
hat érdeklõdésének megfelelõ ol vas-
mányt. A nyomtatott könyvek mellett
hangoskönyvek, CD-k is kölcs ö  n öz -
hetõek. A mozgókönyvtári szol gál-
tatási formával nemcsak a helyben
lévõ állomány áll az olvasók ren-
delkezésére, hanem közvetlenül hoz -
záférhetõvé válik a BMTK teljes
állománya, szolgáltatásai, adatbázi-
sai a könyvtárközi kölcsönzés és
könyvfutárszolgálat segítségével. A
helyi nyitva tartás kedden és szerdán
3 órától 6 óráig biztosított. A könyv -
táros, Kasik Gabriella közvetítésével
jutnak el a Tudásházba a lakosság
részérõl felmerülõ igények, amelyek
figyelembevételével szerzi be a köny-
veket, folyóiratokat és szervezi a
rendezvényeket intézményünk. Vár-
juk visszajelzéseiket, további igé -
nyeiket!

Lonovics Lászlóné, 
a szolgáltatás szervezõje

Megújult
az állomány

Az esztétikus kör nyezet kellemes és hasznos id őtöl -
tésre ad alkalmat

Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! (Zsolt. 3,9)

Bemutatkozik a lelkipásztor
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Kardos lakosságának jelentõs
része szlovák felmenõkkel ren-
delkezik, és legtöbben közülük ma
is õrzik hagyományaikat – tudtuk
meg a szeptember 3-i megyejárás
vendéglátójának, Kardos polgár mes-
tere, Brlás János köszöntõjébõl. A
falu történetét és jelenlegi életét is-
mertetõ prezentációjában Brlás Já -
nos arról is beszélt, hogy a 44-es út
mentén fekvõ községként Kardos
elõtt is sok új lehetõség nyílna meg
a gyorsforgalmi út elkészülésével.

A megyejárás egyik célja, hogy
a megye a meglátogatott település és
képviselõ-testülete elõtt bemutassa
munkáját, szolgáltatásait és viszont,
azazhogy õ is jobban belelásson a
falu vagy város gondjaiba, elsõ
kézbõl értesüljön jó vagy rossz hí re -
irõl. Ám Kardos és a megye már ré -
gi ismerõsökként találkoztak a ren -
dezvényen, hiszen egyrészt Brlás

János maga is megyei képviselõ, így
az õ révén a település testületének
elõzõleg is különösen sok informá-
ciója volt már a megye te vékeny sé -
gérõl. Másrészt a szomszédos Kon doros
polgármestereként, a közös ta nács -
kozások, a társulásban fenntartott
óvoda és általános iskolának kö -
szönhetõen a megye részérõl jelen
lévõ Dankó Béla térségi tanácsnok
is sokat tud a kistelepülésrõl; a soron
kívüli testületi ülésen pedig még azt
is megjegyezte, hogy egyidõs a
községgel, hiszen éppen abban az
évben, 1969-ben született, amikor
Kardos elõször vált önállóvá.

A tanácskozással egy idõben a
Jókai színház és a színitanházasok
szórakoztatták a fõleg gyerekekbõl álló
közönséget, akik közül sokan maguk is
színpadra álltak, hiszen a Petõfi István
Általános Iskola kis néptáncosai szin-
tén mûsorral készültek erre a napra.

Ismerõsök, ha találkoznak
Lassan utolsó állomásához érkezik a megyei önkormányzat megyejárás

nevû rendezvénysorozata. Szeptember 3-án településünk volt a programokat
fogadó házigazda.

Ünnepi testületi ülés

Bejegyzés a Megyekönyvbe

Iskolások szórakoztatták a nagyérdeműtUjjlenyomat elhelyezése a megyetérképen
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Az önkormányzat igen magas
munkanélküliséggel kellett hogy
szembenézzen. Bevételei az önhi bá -
jukon kívül forráshiányos te le pü lé -
sek nek nyújtott, többlet állami tá -
mo gatással együtt sem fedezték a
kötelezõ feladatok ellátásának költ-
ségeit. 1997-tõl kezdve, a szigorú,
ta karékos gazdálkodásnak köszön-
hetõen a hitelektõl megszabadulva
folyamatosan ismét talpra álltunk.
Az infrastrukturális fejlõdés Kardo-
son is megindult.

Sikeres pályázatainknak, takaré kos
gazdálkodásunknak köszönhe tõ en
folyamatosan szépült és fej lõdött te -
le pülésünk.  Több környezõ te lepülés
összefogásával községünkbe is meg -
érkezett a vezetékes gáz, me lyet ha -
marosan intézményeinkbe, vala mint
minden önkormányzati tulajdonú
épü letünkbe bevezettünk. Ezen épü -
leteink és intézményeink energia -
takarékos belsõ világításának kor sze -
 rû sítése is folyamatosan meg tör tént.
Településünk belterületi útjait száz -
százalékosan szilárd bur kolattal lát-
tuk el. Komoly fejlesz té sünk volt a
Kondoros, majd Csabacsûd irá nyá -
ban a 44-es fõút melletti Kö rös-
völgyi kerékpárút mintegy 4,5 km-es
hiányzó szakaszának a megépítése.
Településünkön létrejött egy 24 fé -
rõ helyes idõsek klubja, és felújítot-
tuk, akadálymentessé tettük a szlo vák
klubot is.

Játszóteret, bitumenes pályát épí tet-
tünk. Sport- és szabadidõklubot ala kí-
tottunk ki. A 44-es fõút mentén nyolc
faszerkezetû buszvárót építettünk.

A környezõ településekkel kö zö -
sen benyújtott sikeres kistérségi pá-
lyázatunknak köszönhetõen tele pü-
lésünkön is széles sávú internet há lózat
mûködik, így a községünkben lakók
többsége számára is elérhetõ az inter-
net, a kábeltévé és a digitális telefon.

Nyolc településsel összefogva,
Gyomaendrõd gesztorságával, részt
vettünk egy szintén nagyszabású pá-
lyázaton, a gyomaendrõdi hulladék-

lerakó beruházás megvalósításában
is. Regionális, térségi szinten össze-
fogva, folyamatosan közösen pá-
lyázunk a hulladéklerakónk rekul -
tivációjára, valamint az ivóvízjavító
programban is részt veszünk.

Néhány, az utóbbi években tör -
tént, szintén sikeres pályázatokból
megvalósult beruházásról is szólnék.
Sikerült akadálymentesítenünk or-
vosi rendelõnket, egészségházunkat.
Sport- és fitneszeszközöket, vala mint
súlyzókat és kondigépet szereztünk
be a pályázaton felújított sport- és sza-
badidõklubunkba. A Körös-szögi Kis-
térség Többcélú Társulásunk által
be nyújtott pályázatán új Volkswagen
Transport tanyabuszt vásá rol tunk.
Saját erõbõl leszigeteltük kultúr há -
zunk tetõszerkezetét, vala mint ká-
tyúzásokat, útfelújításokat hajtottunk
végre a belterületi útjainkon.

Az idén két sikeres pályázatról
számolhatok be. Akadálymen tesí tet-
tük a polgármesteri hivatal épületét.
A volt iskola épületében egy Integ -
rált Közösségi Szolgáltató Tér kia -
lakítására nyertünk UNIÓS támo -
gatást, összesen több mint 60 millió
forint értékben. Talán kevés tele pü -
lés mondhatja el magáról, hogy az
induló költségvetéssel csaknem meg-
egyezõ támogatást sikerült elnyer -
nie. A beruházások megvalósítása,
közbeszereztetése folyamatban van,
mely szintén komoly feladat elé ál-
lítja önkormányzatunkat.

Településünkön szlovák önkor-
mányzat is mûködik, a lakosság nagy
része beszéli a szlovák nyelvet. Igen
jó az együttmûködés a kisebbségi
önkormányzattal, egymás munkáját,
rendezvényeit mindig segítjük, a szlo-
vák hagyományokat folyamatosan
ápoljuk.

Az önkormányzatunk a me gyé vel,
a Körös-szögi Kistérséggel, a környezõ
településekkel jó kapcsolatot ápol és
sikeresen együttmû kö dik. Közös mun -
kánk, értékeink, hagyományaink ápolása
a jövõ záloga, hiszen Békés megye
mindannyiunk otthona.

Vágyunk az M44-es gyorsforgal -
mi út mielõbbi megépítése – mivel
az üzemmérnökség, valamint a cso -
mópont és egy kisebb pihenõpar koló
is településünk területén való sulna
meg – kitörési pont lehet köz ségünk
számára, de az egész megye szá má -
ra is. Megyei képviselõként tudom,
hogy közgyûlésünk folyama tosan tá-
mogatta, támogatja és lobbizik en -
nek megépítéséért.

Így a választások elõtt én nagyon
bízom abban, hogy a választópol-
gárok olyan országgyûlési kép vi se -
lõt, polgármestereket és olyan me -
gyei képviselõket fognak választani,
aki/akik továbbra is támogatják és
kiállnak a gyorsforgalmi út meg é pí -
tése, ezáltal a települések és a me -
gye fejlõdése mellett.

Köszönöm a figyelmüket, kö szö -
nöm, hogy meghallgattak.

Folytatás az 1. oldalról

Brlás János köszöntõje a megyejáráson
Az M44-es út kitörési pont lehet községünk számára

Brlás János köszöntötte a vendégeket
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