
Szavazókör Kardoskúton
Szavazókör megnevezése sorszámmal Szavazóhelyiség címe
1.  Községháza  Március 15. tér 3.
*Akadálymentesen megközelíthető szavazókör

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a község hi-
vatalos honlapján: www.kardoskut.hu  Önkormányzat/Választás rovatban olvashatók.

A választással kapcsolatos tájékoztatást a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendelt-
ségén (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3., telefon: 68/429-000) működő Helyi Választási Iroda munkatársai 
adnak hivatali munkaidőben:
Csanádapácai Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Lipták Péter jegyző
Csanádapácai Helyi Választási Iroda helyi elérhetőségére vonatkozó adatok:
címe: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
telefonszáma: 68/ 429-000
e-mail címe:jegyzo@csanadapaca.hu 

A Kardoskúti Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 
Ve.) 160. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának 
a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve 
listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el.
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása kapcsán Kardoskút községben 
az egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendjét az elvégzett sorsolás alapján az 
alábbiak szerint állapította meg:

  Sorszám Jelölő szervezet(ek) neve Polgármesterjelölt neve
  1.   Független   Varga Pál
  2.   Független  Terjékné Kaposi Andrea

  Sorszám Jelölő szervezet(ek) neve Egyéni listás képviselőjelölt neve
  1.   Független   Krausz Istvánné
  2.   Független   Mórocz Lajos Zoltán
  3.   Független   Fánczi István
  4.   Független   Kocsis Péter
  5.   Független   Őzse Zoltán
  6.   Független   Kis Bálint
  7.   Független   Szemenyei Sándor
  8.   Független   Török Attila
  9.   Független   Zsigovics Erika
  10.   Független   Skorka Pálné

A fentieknek megfelelő sorrendben - azonos feltételek mellett-  mutatkoznak be a jelöltek a következő oldalakon.

Választás - 2019. október 13.
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Kedves Kardoskúti  
Lakosok! 

Nevem Varga Pál, 1975-
ben születtem Orosházán. 
Kardoskúton nőttem fel, fe-
leségemmel és két gyerme-
kemmel itt  élek. Felsőfokú 
tanulmányaimat a kecs-
keméti Neumann János 
Egyetemen folytattam, 
a h o l  m é r n ö k - i n f o r-
m a t i k u s k é n t  v é g e z -
tem. Közel két évtizede 
dolgozom a helyi önkor-
mányzatnál. Két ciklusban 
dolgozhattam önkormány-
zati képviselőként az Önök 
bizalmából, hét éve vagyok 
a település alpolgármeste-
re, ebből az elmúlt félévben 
polgármesteri jogkörben 

dolgozom. Az elmúlt idő-
szakban rengeteg ismere-
tet és gyakorlatot szerez-
tem a közigazgatásban. 
Számomra továbbra is a 
legfontosabb az elmúlt év-
tizedek takarékos gazdál-
kodását folytatni. Az elért 
színvonalat fenntartani és 
lehetőleg emelni az egész-
ségügyben, az óvodában 
és a kultúrában. Köztere-
ink tisztántartása, virá-
gosítása, fásítása kiemelt 
feladat kell, hogy legyen. 
Minden tőlem telhetőt 
megteszek azért, hogy a 
jövőben - amennyiben 
szülői igény mutatkozik 
- ismét elindulhasson az  
iskolai alsó tagozatos 

oktatás .  Nemrégiben 
több, ezirányú egyezte-
tést kezdeményeztem. 
Széleskörű összefogás-
sal megpróbálom siker-
re vinni a Kardoskutat 
Orosházával összekötő 
kerékpárút kialakításának 
ügyét. Minden egyes adó-
dó pályázati lehetőséget 
meg kell ragadni ahhoz, 
hogy bővítsük helyi érté-
keinket. A hivatali munka 
nyilvánosságában hiszek: 
fontos a lakosság korrekt, 
aktuális tájékoztatása a 
települési honlap, helyi új-
ság és szórólapok útján.  A 
fiatalokat meg kell tartani 
településünkön, ők a jövő 
zálogai. Helyi identitástu-
datukat erősíteni kell több 
nekik szóló lehetőséggel. 
Az idősebb korosztálynak 
a lehető legjobban meg-
könnyíteni a megérdemelt 
nyugdíjas életet, ingyenes 
védőoltás bevezetése ré-
szükre.  A házi segítség-
nyújtást, tanyagondnok-
ságot támogatni kell. Az 
aktív, dolgozó korosztály-
nak, vállalkozóknak pedig 
minden segítséget meg 
kell adni. Csak úgy lehet 
elvárni magasabb helyi 
iparűzési adóbevételt, ha 
kardoskúti vállalkozásokra 
építve fejlesztjük települési 
értékeinket. Ezen felül 
megfontolásra javaslom a 
helyi gyermekek esetében 

az óvodai, illetve az általá-
nos- és középiskolai tanu-
lók tanévkezdési támoga-
tását. A játszóteret szeret-
ném úgy bővíteni, hogy a 
nagyobb (8-14 éves) gyer-
mekek is hasznosan tudják 
eltölteni szabadidejüket. 
Emellett kültéri edző- és 
fitnesz eszközök beszer-
zését is szorgalmazom, 
hogy a felnőtt korosz-
tály egészséges életmódját 
elősegíthessük.  Példás 
közbiztonságunk fenntar-
tásáért bővíteni kell a biz-
tonsági kamera rendszert, 
többek között a temetőt 
kamerákkal ellátni. Több 
aprónak tűnő ötletem is 
van, például szeretném, 
ha Kardoskúton is lenne 
déli harangszó. Létrehoz-
ni a „Közéleti estéket”, 
ahol megbeszélnénk az 
aktualitásokat, ötleteket és 
javaslatokat a lakossággal. 
Csak közösen sikerülhet 
Kardoskutat és közösségét 
továbbra is építeni és szé-
píteni. Bízom abban, hogy 
megtisztelnek szavazatuk-
kal és tovább szolgálhatom 
településünket. Ismer-
nek engem, hiszen itt élek 
Önök között. Továbbra 
is keressenek ötleteikkel, 
megoldandó ügyeikkel.

Varga Pál 
független polgármester 

jelölt     
06 30 281 9995
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Kedves Kardoskútiak!

Terjékné Kaposi Andrea 
vagyok. Nem vagyok is-
meretlen a kardoskútiak 
számára, hiszen 2014-2016 
között a művelődési ház 
megbízott vezetője voltam. 
Végzettségem pedagó-
gus, művelődésszervező, 
közösségfejlesztő, egy fő-
iskolai és két egyetemi 
diplomám van és a szer-
vezésben, vezetésben sok 
éves tapasztalatom. Jelen-
leg Hódmezővásárhelyen 
élek, férjemmel és négy 

gyermekemmel, akik las-
san kirepülnek a családi 
fészekből.
Néhány gondolatot szeret-
nék megosztani Önökkel, 
miért indultam az ön-
kormányzati választáson 
független jelöltként a pol-
gármesteri székért.
A Kardoskúton töltött 
közel két év alatt bele-
szerettem a településbe, 
nagyon megkedveltem az 
itt élő embereket, a nyu-
godt, falusi életformát, 
a természetközeliséget. 
Életre szóló barátokra ta-

láltam, a település is be-
fogadott. Jó kapcsolatot 
alakítottam ki gyerekkel és 
felnőttel egyaránt: a nyug-
díjas klub tagjaival azóta is 
összejárunk, a Faluszépítő 
Egyesületnek pedig to-
vábbra is tagja vagyok. Úgy 
érzem, valami elkezdődött 
a faluban, amíg itt voltam. 
Többek között két olyan 
rendezvény létrejöttében 
is ötletgazda voltam, ami 
azóta hagyománnyá vált: 
a Nosztalgia Majális és a 
Pusztalakodalom. Több 
pályázatot írtam, nyertem, 
akkor újult meg teljesen 
a könyvtár, alakult ki a 
gyerekkönyvtári rész. Úgy 
mentem el a település-
ről, hogy még visszatérek, 
nekem még dolgom van 
itt. Ezért amikor többen 
megkerestek a lakosok 
közül, hogy induljak el 
polgármesternek, mert 
valami újat szeretnének, 
rövid gondolkodás után 
igent mondtam.
Nyílt és őszinte vagyok az 
emberekkel, merek na-
gyokat álmodni és meg is 
valósítom azokat. Vannak 
egyedi ötleteim.
Azt vallom, és én így is 
tettem, hogy a jó vezető 

az, akinek nyitva áll az 
ajtaja mindenki előtt, be-
vonja a település lakossá-
gát a tervezésbe, kiosztja 
a feladatokat és megtalálja 
mindenkiben a benne rejlő 
értéket.
Kardoskút egy gyémánt 
a pusztában, amit lehet 
még csiszolni! Az utóbbi 
öt évben elindult fejlő-
dést szeretném folytatni 
kapcsolati tőkémmel, a 
környező településeken 
szerzett tapasztalatommal 
és a kívülről jött ember 
más szemszögből való 
rálátásával.
Amennyiben megtisztel-
nek bizalmukkal és rám 
esik a választásuk, ter-
vezem a településre való 
költözést családommal, így 
tudom majd érzékelni a 
mindennapok problémáit 
és a lehető legjobb tudá-
som szerint megoldani 
azokat.
Kérem, jöjjenek el a vá-
lasztási fórumra, ahol rész-
letesebben elmondom a 
terveimet és szívesen meg-
válaszolom a kérdéseiket.

Terjékné Kaposi Andrea
Független polgármester 

jelölt
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Tisztel választópolgárok!

Krausz Istvánné vagyok. 
A 2019.10.13-án tartandó 
helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesteri 
választásokon független 
jelöltként kívánok indul-
ni, mint önkormányzati 
képviselő.
1963.március 28-án szület-
tem Orosházán, férjezett, 3 
felnőtt gyermekem, továb-
bá 2 unokám van. Tótkom-
lóson szereztem meg érett-
ségi bizonyítványom, szak-
képzetségem számviteli 
ügyintéző, mérlegképes 
könyvelő.1998-ban költöz-

tem Kardoskútra. Az évek 
során, több munkahelyen 
is dolgoztam, Kardoskút 
önkormányzatánál 2014-
óta vagyok alkalmazott, 
gondozónőként segítem 
a település idősebb lakóit, 
a szociális alapellátásban.
Ambícióm az adott lehe-
tőségekhez képest a leg-
többet nyújtani Kardoskút 
szépkorú lakosainak saját 
otthonukban, a fizikai, 
mentális illetve szociális 
szükségköreinek folyama-
tos ellátásában.

Tisztelettel:
Krausz Istvánné

Tisztelettel köszöntöm 
a Kardoskúti Hírmondó 
Olvasóit!

Mórocz Lajos független 
képviselő vagyok, és en-
nek szellemében kívánok 
indulni a következő ön-
kormányzati választáson.
Megköszönöm a bizalmat, 
mely az elmúlt öt évben 
lehetővé tette, hogy kép-
viseljem az Önök érdeke-
it a település fejlesztése, 
szépítése révén, melyet a 
továbbiakban is folytatni 
kívánok megtisztelő támo-
gatásukkal.
1987. óta élek a faluban. 

Két felnőtt gyermek édes-
apja és nagyobbik lányom 
által egy unoka büszke 
nagypapája vagyok. Ki-
egyensúlyozott családi 
háttérben élhetem meg 
mindennapjaimat.
A jövőre nézve ígéretekbe 
nem bocsátkozom, de vál-
lalom, hogy mindenkor a 
falu érdekeit szem előtt 
tartva töltöm be tisztsé-
gemet. 

   
   

Tisztelettel:
Mórocz Lajos                                                                 
képviselőjelölt
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2006 nyarán kezdődött, 
mikor családi ház vásárlása 
előtt álltam. Falusi szárma-
zásom végett csakis a város 
zajától távoleső, nyugodt, 
rendezett kistelepülés jö-
hetett szóba. Többször is 
bejártam Orosháza von-
záskörzetét és Kardoskút 
mellett döntöttem. Akkor 
még csak reméltem, hogy 
életre szóló döntést hozok. 
Igen, az lett, nagyon jó 

döntés! Azóta a kardoskúti 
közösség tagjává váltam, 
szeretek itt élni és a jövőt 
is itt tervezem. 
Fánczi István, 43 éves, 
élelmiszeripari mérnök, 
őstermelő vagyok. Két 
leánygyermek édesapja. 
Gyermekeim itt jártak 
óvodába illetve iskolába. 
Nem szeretnék ígéret-
halmaz mögé bújva üres, 
hangzatos szavakkal kam-

pányolni, ígérni anélkül, 
hogy alaposan megismer-
ném a helyi önkormányzat 
működését. 
Sokoldalú személyiség va-
gyok, több szempontból 
látom a megoldandó fel-
adatot és azok megoldását 
is. Mérnöki gondolkodás, 
amit ha kell, felülír a józan 
paraszti ész. Munkámban 
kitartó, rosszindulatok-
tól mentes, szociálisan 
érzékeny, realista ember 
vagyok. Hiszem, hogy a 
legjobb eredmények kü-
lönböző látásmódú, ta-
pasztalatú emberek közös 
döntése eredményeképpen 
születnek. 
Önzetlenül, részlehajlás 
nélkül segíteném a polgár-
mester illetve a település-
vezetés munkáját. Törek-
vésem lenne a sportpálya 
hasznosítása: futópálya 
kialakítás, szociális helység 
kialakításával, nagyobb 
rendezvények színhelye 
lehetne (Falunap, sátras 
lakodalom, fogathajtó ver-
seny). 
Fontos kérdés a kerékpárút 

Orosháza és Kardoskút 
között. Meg kell találni 
a forrást, az Orosházáig 
tartó és Kardoskút-Hód-
mezővásárhely közötti 
kerékpáros túraútvonal 
összekapcsolásához. Tá-
mogatásomra számíthat 
a polgárőrség, mivel te-
lepülésünk egyik vonze-
reje a közbiztonság. Az 
önkormányzat működése 
egy folyamat. A választás 
csak egy folyamat része. 
Ha megtisztelő bizalmat 
kapok az önkormányzat 
vezetésében, a folyamat 
részévé válhatok, akkor 
szerzett tudásommal gya-
rapítanám településünket, 
ebben a pályázatokkal nyi-
tott időben. Településünk 
minden lakója felel jö-
vőnkért. Tisztelettel kérek 
mindenkit, ki-ki belátása 
szerint, adja le szavazatát 
október 13-án.

Baráti üdvözlettel:
Fánczi István
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Kocsis Péter vagyok. Mi-
vel több mint harminc 
éve élek a településen úgy 
gondolom, hogy Kardos-
kútinak vallhatom magam. 

Három felnőtt gyermekem 
van akik általános iskolai 
tanulmányaikat helyben 
végezték el. Nyugdíjazá-
somig 43 évet dolgoztam 

munkahelyi vezetőként. 
Több mint 13 évet dolgoz-
tam a Körös –Maros Nem-
zeti Park Igazgatóság Sós-
tói telepén  köztisztviselő-
ként. Ennek következtében 
van némi rálátásom egy 
költségvetési intézmény 
működéséről. Az előző 
ciklusban 2014-től részt 
veszek a testületi üléseken 
hiszen ezek nyilvánosak. 
Nyomon követem az ön-
kormányzat működését, a 
költségvetés elkészítését.                                                                                                                                    
       
A Kardoskúti Faluszépítő 
és Turisztikai Egyesület-
nek alapító tagja vagyok és 
2014-től (megalakulásától) 
az elnöke. Igyekszem úgy 
vezetni az egyesületet hogy 
a település és azon belül a 
lakosság hasznára váljon. 
A településre behozott és 

átmenő turizmus vigye a 
település jó hírét az ország 
minden tájára. Fontos a 
helyi természeti értékek 
és a turizmusban rejlő 
lehetőségek maximális 
kihasználása. Az önkor-
mányzat és a képviselő 
testület működésének át-
láthatósága továbbra is 
megmaradjon. A válasz-
tókkal napi kapcsolat tar-
tása, rendszeres lehetőség 
biztosítása a találkozásra  
a problémák megismerése 
és közös gondolkozás azok 
megoldására. Mindenkit 
arra biztatok, hogy jöjjön 
el a választási gyűlésre, 
majd gondolja át, hogy kit 
látna szívesen a testületben 
és aszerint szavazzon  ok-
tóber 13-án.
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Kedves Kardoskútiak!

Őzse Zoltánnak hívnak. 
1973-ban születtem Gyön-
gyösön. Iskolai tanulmá-
nyaimat is itt végeztem. 
25 éve nős vagyok, két 
fiam van. 24 éve élek Kar-
doskúton. 1995 óta dol-

gozok az ATYS-Co Kft-
nél szerelésvezetőként. Öt 
éve a Kardoskúti Főnix 
Kulturális Egyesület el-
nökeként és lelkes tagja-
ként is tevékenykedem. 
Rendszeres résztvevője és 
segítője vagyok a helyi ren-
dezvényeknek. Önkéntes 

munkámmal több ízben 
részt vettem a községben 
több felújítási munkálat-
ban, amelyet örömmel 
tettem a helyi közössé-
gért és teszek ezután is.  
Büszke vagyok arra, hogy 
jó a kapcsolatom a helyi 
fiatalokkal. Célom, hogy a 
falu ifjúságát helyben tud-
juk tartani, hiszen a jövő, 
Kardoskút jövője rajtuk 
fog múlni. Találják meg a 
fiatal családok itt a számí-
tásaikat, s ehhez minden 
reális segítséget meg kell 
adni számukra. Fontosnak 
tartom, hogy minden kor-
osztályt be tudjunk vonni 
a programokba, a kicsiktől 
a szépkorúakig egyaránt. 
Ki kell használni a falu 
adottságait, szépségeit, de 
egyben jógazda módjára 
meg is kell azt őriznünk.  
Képviselőként aktívan 
szeretnék részt venni az 
üléseken, ötleteimmel és 
javaslataimmal előrébb 

szeretném vinni Kardos-
kút fejlődését. A realitások 
talaján maradva továbbra 
is megfontolt döntéseket 
szükséges hozni. A testü-
leti üléseken túlmenően 
a hétköznapokban is szá-
míthatnak rám. Köteles-
ségemnek érzem keresni és 
támogatni minden olyan 
lehetőséget, pályázatot, 
ami előrébb viszi az egész-
ségügyet, a közművelődést 
és a helyi oktatást. 
Amennyiben bizalmat 
kapok Önöktől, képvise-
lőtársaimmal és a polgár-
mesterrel együttműködve 
igyekszem egy még szebb, 
még jobban élhető Kardos-
kutat teremteni. Kérem, 
jöjjenek el minél többen 
szavazni, hiszen a jövőnk 
rajtunk múlik! Köszönöm 
megtisztelő bizalmukat.

Őzse Zoltán
független képviselő-jelölt
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Kis Bálint független kép-
viselőjelölt

Tisztelt Kardoskútiak!

Az Önkormányzati vá-
lasztások kapcsán örü-
lök, hogy megoszthatom 
Önökkel elképzeléseimet a 
Kardoskúti Hírmondóban.
Független képviselőjelölt-
ként indulok továbbra is, 
és amennyiben bizalmat 
szavaznak személyemnek 

szeretném folytatni mun-
kámat Kardoskútért.
A mögöttünk lévő öt 
éveben agilis polgármester 
és alpolgármester vezeté-
sével a regnáló testület egy 
eredményes ciklust mond-
hat magáénak. 2014 – ben 
a mandátumunk kezdetén 
Kardoskút község pénz-
ügyi helyzete instabil volt. 
Számos sikeres pályázat, 
települési infrastruktú-
ra fejlesztés és takarékos 

költséggazdálkodási muta-
tókkal mérhető az önkor-
mányzatunk és a testület 
munkája. Elmondhatjuk, 
hogy egészségügyi alap-
ellátás terén Kardoskút 
nagyon jó helyzetben van.
Mi nd e n  é v b e n  n ag y 
hangsúlyt fektettünk a 
költségvetés tervezésébe 
a kiadásaink folyamatos 
ellenőrzésére, melynek 
eredményeképpen 2019 
– évet jelentős pénzügyi 
tartalékkal indítottuk. 
Megtiszteltetés számomra, 
hogy az Idősek köszön-
tése kezdeményezésemre 
megvalósulhatott és évről 
– évre megtörténhet Kar-
doskúton.
Az elmúlt öt év tapasz-
talata alapján mondha-
tom, hogy a képviselői 
munka bonyolult, nagy 
felelősséggel jár. Az Ön-
kormányzati törvény és 
a teljes jogszabályi háttér 
ismerete elengedhetetlen 
a munkánkhoz. Célom 
a korrupció és politikai 
torzsalkodás mentes, ki-
zárólag a falu és lakosainak 
érdekeit szolgáló önkor-

mányzati munka folytatá-
sa. Az óvodában folytatott 
kimagasló szakmai munka 
fenntartói támogatása pá-
lyázatok benyújtásával. Is-
kolai tagintézményi képzés 
lehetőségének újra gondo-
lása és lehetőség szerinti 
bevezetését támogatom 
Kardoskúton. A magas 
szakmai színvonalú házi-
orvosi és fogorvosi ellátás 
fenntartását és folyamatos 
fejlesztését kiemelt feladat-
nak tartom. Bevételeink 
szinten tartása és növelése 
érdekében a kis és közép-
vállalkozások támogatását 
és bevonzását támogatom. 
Fontos a környező tele-
pülésekkel kialakult kap-
csolataink erősítése, civil 
szervezetink támogatása 
bevonása a falu érdekeit 
szemelőtt tartva.       
Eddigi megtisztelő bizal-
mukat megköszönve, re-
mélve a jövőbeni támoga-
tásukat.

Tisztelettel: Kis Bálint Sk

hirmondo_2019_03_szeptember.indd   8 2019. 09. 20.   20:03:12



9KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2019. szeptember

Tisztelt Kardoskúti la-
kosok!

Talán nem kell különö-
sebben bemutatkoznom, 
hiszen születésem óta 
(1946) itt lakom, alapítot-
tam családot. Aki mégis 
nem ismerne a gyönyörű-
séges Liget soron lakom és 
mint családi gazdálkodó 
jószágot nevelek, földet 
művelek, tehát aktív nyug-
díjas vagyok. Soha nem 
zárkóztam el a falu érdeke-
it és jó hírnevét képviselő 
kezdeményezésektől, azok 
anyagi és erkölcsi támo-
gatásától, ha kellett akár 

a kétkezi munkától sem. 
Érzek magamban annyi 
testi és lelki erőt, hogy 
továbbra is ezt tegyem. 
Vannak elképzeléseim, 
befektetések, pályázatok 
az ifjúság és az idősek tá-
mogatása terén, a lehető-
ségek szerint, amely úton 
eddig is haladt a település. 
Ez pedig jó út! Bízom a 
lakosság józan és ésszerű 
döntésében a szavazatok 
leadásakor. Ígérgetni pedig 
olyan dolgokat, melyeknek 
nincs reális alapja, nem 
szabad!!!

Tisztelettel:
Szemenyei Sándor

Tisztelt Kardoskútiak, 
Tisztelt Választópolgá-
rok!

Török Attila vagyok, kö-
zel húsz esztendeje élek 
Kardoskúton, ez idő alatt 
mindig is igyekeztem a te-
lepülés életéből önzetlenül 

kivenni részem. Több mint 
tíz éve aktív tagja vagyok 
a helyi polgárőrségnek, 
nyolcadik éve annak ve-
zetőjeként tevékenykedem 
az egyesületben, irányítva 
annak szakmai és gazdasá-
gi működését, ezzel emelve 
a település nyugalmát, 

biztonságát, élhetőségét.
Nyolc éven keresztül a 
helyi gyermekvédelem-
ben dolgoztam, ezalatt 
mélyen megismerhettem a 
településen élők szociális, 
kulturális igényeit, talál-
kozhattam a Kardoskútiak 
örömével és bánatával is. 
Rendszereses és folyama-
tos kapcsolatban állok a 
település vezetésével, a 
testületi üléseken gyakran 
részt vettem, annak mun-
káját megismerhettem, ve-
lük együtt dolgozhattam. 
Úgy gondolom, pedagó-
gusként, okleveles Szoci-
álpolitikusként és az eltelt 
évek tapasztalatával ren-
delkezem megfelelő elmé-
leti és gyakorlati tudással 
ahhoz, hogy helyi képvi-
selőként a Kardoskútiak és 
Kardoskút jövőjét, fejlődé-
sét eredménnyel szolgál-
hassam.   Megválasztásom 
esetén szeretném Kardos-
kút értékeit, eddigi sikereit 

megőrizni, a pályázatok 
adta lehetőségeket kihasz-
nálva olyan feltételeket 
szeretnék a településen 
biztosítani, amely lehetővé 
teszi a fiatalok számára, 
hogy alternatívává váljon 
a helyben maradás, illetve 
az ide költözés, ezáltal 
Kardoskút lakosságszá-
ma és versenyképessége 
javuljon. Mindemellett 
fontosnak tartom a lakos-
ság azon részének meg-
becsülését is, akiknek a 
település jelene köszönhe-
tő. Nagy figyelemmel kell 
lenni, hogy az óvoda, az 
orvosi ellátás, a helyi ügy-
intézések színvonala to-
vábbra is kielégítő legyen.  

Kérem Önöket, hogy ok-
tóber 13-án, minél többen 
menjenek el szavazni, és 
döntsenek Kardoskút jö-
vőjét illetően!

Tisztelettel:
Török Attila
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Zsigovics Erika 
lakhely: Kardoskút
Születtem: 1962 aug.15 
Orosháza
iskolai végzettség : érett-
ségi

családi állapot : elvált
gyermekek: Csabi 34 éves, 
Edit 30 éves
munkahely : vállalkozó 
„Sütiműhely „ Kardos-
kúton

G y e r e k k o r o m b a n  a 
kardoskúti tanyavilág-
ban éltünk , 6 éves korom 
óta lakunk a faluban. Ide 
jártam oviba és iskolába 
is. Az orosházi Táncsics 
g imnázium elvégzése 
után férjhez mentem , 
Szegeden éltünk de 10 év 
után válással végződött és 
a 2 gyermekemmel újra 
kardoskúti lakosok let-
tünk. Az új munkám egy 
idő után megkívánta, hogy 
Budapesten dolgozzam így 
a faluba csak hétvégi lako-
sok voltunk.  Így telt el kb 
20 év, és 2018-ban  ismét 
változás jött és számomra 
nem volt kétséges, hogy 
haza jövök hiszen itt van a 
családi házam. Egy OKJ-s 
tanfolyam elvégzése után 
lehetőségem nyílott arra, 
hogy vállalkozó legyek 
itt Kardoskúton így lett 

a Sütiműhely ahol finom 
tortákat és sütiket készí-
tek. A 20 éves budapesti 
munkám során felelős cég-
vezető voltam önálló dön-
téskörrel. Az elmúlt egy 
évben kiemelt figyelemmel 
kísértem a falu/m/ életét és 
egyre inkább úgy éreztem 
ki kell vennem a részem, 
vezetői tapasztalatommal 
segítenem kell  a falu éle-
tének működésében és 
nem utolsó sorban úgy 
gondolom minden vezetői 
testületben szükség van 
egy nőre mert a nők kicsit 
másként gondolkodnak 
mint a férfiak és ez már 
sokszor eredményezett 
jó dolgokat. Szeretem a 
falumat és örülnék ha te-
vékenyen is közreműköd-
hetnék, ezért jelentkeztem 
képviselőnek.
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Tisztelt Választó Polgá-
rok!

Nevem: Skorka Pálné, 
születtem Kun Anna Irén, 
Kardoskúton 1957. május 
3. Egész életemben Kar-
doskúton laktam és lakom 
jelenleg is családommal. 

Pártnak sosem voltam és 
jelenleg sem vagyok tagja.

Érettségi után a tanácsel-
nök hívó szavát elfogadva 
köztisztviselőként kezd-
tem dolgozni az akkori 
tanácsházán és dolgoztam 
40 évig, míg 2015-ben 

nyugdíjba vonultam. Pá-
lyafutásom alatt sok terü-
leten dolgoztam. Egyik fő 
feladatom közé tartozott a 
testületi ülések előkészí-
tése, az üléseken a jegy-
zőkönyvvezetés, utána a 
jegyzőkönyv készítése, 
majd egyes döntések vég-
rehajtása. Jól ismerem a 
Képviselő-testület munká-
ját, feladatát. Ezért is gon-
doltam, hogy az évtizedek 
alatt szerzett tapasztalato-
kat, ismereteket még ka-
matoztathatom ily módon. 
Ez volt fő motivációm, 
valamint az, hogy 13 év 
óta a Képviselő-testületnek 
nem volt női tagja.

Ha a Kedves Választópol-
gárok úgy gondolják, hogy 
a Képviselő-testület tagjai 
között a helyem, akkor 
legfontosabbnak tartom 
továbbra is megőrizni Kar-
doskút biztonságát, stabil 
gazdálkodását, tiszta, szép 

rendezettségét, békességét, 
a lakosság nyugalmát meg-
tartani és erősíteni. Ennek 
érdekében fontos a meg-
lévő intézményeket ma-
gas szakmai végzettségű 
dolgozók alkalmazásával 
működtetni, jól felszerelt 
eszközökkel felszerelve. 
Minden hasznosítható pá-
lyázati lehetőséggel élni és 
jobbá tenni az adott terü-
letet. Fontosnak tartom az 
igazságos szociális támo-
gatásokat (idősek segítése, 
fiatalok letelepedése, stb.), 
a lakosság komfort érzeté-
nek növelését. Támogatom 
igény esetén a mini böl-
csőde beindítását, illetve 
az iskola alsó tagozatának 
újra indítását.

Megköszönöm minden 
lakos támogatását, javasla-
tát, kritikáját, hogy együtt 
alakítsuk településünket 
mindannyiunk javára, örö-
mére és megelégedésére.
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A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett 
legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tar-
tózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási 
helyén választhat.

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13. napján 
06.00 órától 19.00 óráig lehet.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon 
szereplő jelöltre lehet, a jelölt nevéhez tartozó körbe 
tollal írt, két egymást metsző vonallal. A szavazólapon a 
jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben 
szerepelnek.

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni 
listás választási rendszerben - egy választókerületet 
alkot. Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesz-
nek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a 
legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség 
esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő 
számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez man-
dátumot. Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár 
legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás 
mandátum kiosztható. Kardoskúton megválasztható 
képviselők száma: 4 fő. (Érvényesen szavazni legalább 
1., legfeljebb 4 jelöltre lehet.)
Szavazás átjelentkezéssel:

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár 
nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentke-
zésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartóz-
kodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének 
érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 
2019. október 9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli 
elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 
9-én 16:00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elekt-

ronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 
16:00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti 
szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 
11-én tartózkodási helyét megszünteti.

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, 
születési helye, személyi azonosítója adatokon túl tar-
talmaznia kell tartózkodási helyének címét.

Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegy-
zékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt válasz-
tópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra pl.: munkavégzési 
kötelezettség teljesítésére hivatkozással a mozgóurnával 
történő szavazásra nincs lehetőség, a kérelem elutasí-
tásra kerül.

A mozgóurna iránti kérelmet
a)a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elekt-
ronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elekt-
ronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 
óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektro-
nikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. 
október 13-án 12 óráig,
b)az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatal-
mazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező 
személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, leg-
később 12.00 óráig
kell benyújtani. 

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be 
lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a megha-
talmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is 
csatolni kell).

Választással kapcsolatban
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Az elmúlt fél év történései
Alábbiakban az elmúlt 
fél évben végzett munkát 
szeretném Önökkel is-
mertetni. 

Lengyel György polgár-
mester lemondását köve-
tően vettem át a munkát, 
polgármesteri jogkört 
gyakorolva. A képviselő 
társaim tapasztalatára, kö-
zös együtt gondolkodására 
mindvégig számíthattam. 
Az idei költségvetés ter-
vezésekor meghatározott 
sarokszámok betartását 
nagyon fontosnak tartot-
tam a mindennapi mun-
kám során. A települé-
sünk pénzügyi tartalékát 
megőrizve egy színes, a 
jövőt hosszútávon befo-
lyásoló felújításokat és 
beruházásokat sikerült 
tervezni erre az évre. A 
költségvetés végrehajtása 
során  volt egy-két olyan 
tétel, amelyet az idei évben 
még halaszthatónak vél-
tünk (pl. új biliárdasztalok 
vásárlása). Ezen költség-
tételek anyagi keretének 
ésszerű felhasználására 
tettem több esetben javas-
latot, amelyet a képviselő 
társak is támogattak. Így 
valósulhatott meg többek 
között a kültéri padok és 
szemétgyűjtő edényzetek 
kihelyezése, a közvilágítás 
bővítése a templomtól a 
temetőig tartó szakaszon. 
Napelemes közvilágítás 
kiépítése a „Gyulamező” 
településrészen, fogorvosi 
rendelőben bútorzat cseré-
je. Forgalmi tükör segíti a 
Táncsics utca és Munkácsy 

sor kereszteződésében a 
közlekedést. Az idén  60 
éves művelődési házunk 
színháztermének ajtajai 
is újakra lettek cserélve.  
Csanádapáca önkormány-
zatától vásárolt virágládák 
és a bele ültetett virágok 
egész nyáron díszei vol-
tak közterületeinknek. Az 
előre tervezett munkák is 
időarányosan haladnak: a 
művelődési házban az aka-
dálymentesített mosdó és 
pelenkázó a tervek szerint 
október elején átadásra ke-
rül. Az egészségház az idei 
évben számos fejlesztésnek 
volt színtere: bútorzatcse-
rét, klimatizálást, világí-
táskorszerűsítést és esz-
közbeszerzést hajtottunk 
végre. Elkészült az Állami 
gazdaságnál a buszmeg-
álló és ezentúl nemzeti 
ünnepeink alkalmával, 
zászlókkal díszíthetjük 
főutcánkat. Az elmúlt fél 
év a pályázati lehetőségek 
időszaka volt. Megragad-
tunk minden kínálkozó 
lehetőséget. Összesen 11 
beadott pályázatunk van. 
Hét pályázatot adtunk 

be a Magyar Falu Prog-
ram felhívására, több mint 
százmillió forintos nagy-
ságrendben. Eddig egy cél-
területen hirdettek ered-
ményt, orvosi eszközökre 
nyertünk három millió 
forintot. A WIFI4EU pá-
lyázat kivitelezése is zajlik, 
itt közel ötmilliós összeget 
nyertünk. A LEADER pá-
lyázaton elnyert 120m2-es 
rendezvénysátor és han-
gosítás beszerzésre került 
kettőmillió forint érték-
ben. Továbbá a Belügymi-
nisztérium, Emberi Erő-
források Minisztériuma 
felé is van beadott pályáza-
tunk. Bízom benne, hogy 
a lehető legtöbb esetben 
nyertesként kerülünk majd 
kihirdetésre. Beüzemelés-
re került továbbá három 
vízadagoló automata, – 
önkormányzathoz, egész-
ségházhoz és művelődési 
házba - hogy a lakosságot 
ügyintézés közben egy po-
hár hideg vízzel, vagy télen 
egy forró teával tudjuk 
kínálni. A Kereskedelmi 
és Hitelbank által kihelye-
zésre került bankautomata 

által bővült a lakosság 
készpénzhez jutásának 
lehetősége. A választá-
sokhoz közeledve ezúton 
szeretném megköszönni 
a Képviselő-testület mun-
káját. Úgy érzem, hogy az 
elmúlt öt évben is meg-
felelő színvonalon folyt 
a testületi munka, amely 
Kardoskút fejlődését szol-
gálta. Külön köszönöm 
meg Pusztai Ádám Képvi-
selő Úrnak az évtizedeken 
át tartó munkáját, ame-
lyet Kardoskút érdekében 
végzett. Családja körében 
eltöltött hosszú, boldog 
nyugdíjas éveket kívánok 
neki, mivel ő elköszön 
a képviselői munkától.
Ezúton tájékoztatom a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 
a választási eredményektől 
függetlenül, a tanyagond-
noki munkáról október-
ben lemondok. Köszö-
nöm az elmúlt hét évet a 
külterületi lakosságnak. 
Az életem meghatározó ré-
szesei lettek, bízom benne, 
hogy hasonlóan éreznek 
Önök is. 
Varga Pál alpolgármester

Fotó: CS.I.
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A nyári ülések szünetét megelőzően a rendőrség és a 
polgárőrség megnyugtató beszámolója került elfoga-
dásra, valamint a vonatkozó jogszabálynak megfelelően 
az Ügyrendi Bizottság külső tagjaként megválasztásra 
került Szemenyei Sándor.
 
Továbbá az önkormányzati ingatlanvagyon értékesíté-
sével kapcsolatosan előkészítő munkák kezdődtek meg, 
annak érdekében, hogy a testület minden információval 
rendelkezzen, annak érdekében, hogy felelősségteljes 
döntést tudjon hozni a közvagyonnal való gazdálkodás 
területén.  

A nyár folyamán további két rendkívüli alkalommal 
is összeültek a képviselők, így döntés született arra 
vonatkozóan, hogy idén is pályázatot nyújt be az ön-
kormányzat a szociális célú tűzifa támogatás elnyerése 
céljából. Várhatóan szeptember végén beszerzésre is ke-
rül az önkormányzat által benyújtott tűzifa pályázatban 
elnyert mennyiség, így, az elmúlt évekhez hasonlóan, 
kérjük, figyeljék a hirdetményeket, valamint keressék 
bizalommal a hivatal munkatársait, tájékoztatni fogjuk 
a lakosságot a szükséges tudnivalókról. 

Az augusztus végi soron következő testületi ülésen 
az óvoda működésével kapcsolatos döntések kerül-
tek meghozatalra, valamint a 2019. évi költségvetési 
rendelet módosítása történt meg, mely döntések meg-
hozatalával jogszabályi kötelezettségét teljesítette a 
képviselő-testület.

HIVATALI KÖZLEMÉNYEK 

ÉGETÉS

Tisztelettel tájékoztatjuk Kardoskút település lakosait, 
hogy az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
szóló 11/2008. (IX. 01.) sz. ÖKT. rendelet alapján Kar-
doskút község BELTERÜLETÉN az alábbi szabályokat 
kell figyelembe venni az égetés során:
Avar és kerti hulladék égetése október 15. és november 
30., valamint március 15. és április 30. között vasárnap 
és ünnepnapok kivételével naponta 9,00 – 19,00 óra 
között, szélmentes időben megengedett.
Az égetést lakott épülettől minimum 10 méter távol-
ságban szabad végezni, a szélirány figyelembevételével. 
Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a helyi ren-
delet kizárólag belterületre vonatkozhat, a külterületi 
ingatlanokra az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet rendelkezései az 
irányadóak, mely alapján KÜLTERÜLETEN az alábbi 
szabályokat kell figyelembe venni az égetés során:
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűz-
védelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüg-
gő területen irányított égetést végezhet. A Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltségéhez (Elérhetőség: 5900 Orosháza 
Gyopárosi út 1., Tel.: 68/510-239, e-mail: oroshaza.kk@
katved.gov.hu) szükséges kérelmet benyújtani.

300.000 Ft bírság a szabálytalan égetésért:
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a levegő védelmé-
ről szóló Korm. rendelet értelmében a téli fűtés során 
amennyiben tiltott anyagok kerülnek égetésre (pl. 
műanyag, gumi) a környezetvédelmi hatóság levegő-
tisztaság-védelmi bírságot szabhat ki, melynek mértéke 
300.000 Ft.

A megelőzés és a bírság elkerülése érdekében felhívjuk 
Kardoskút község bel- és külterületi lakosait a szabályok 
betartására!

Radics Vivien

Önkormányzatunk hírei

Buszmegálló

Kihelyezésre került a saját kivitelezésű buszmegálló az 
Állami Gazdasági településrészünkre. Az ott élő lako-
sok ezentúl kevésbé lesznek kiszolgáltatva az időjárás 
viszontagságainak a buszra várva.

Fotó és írás: VP.
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Harminchárom éves múltú nagyrendezvény
A kardoskúti művelődési 
ház 1986 óta ad irodalmi 
pályázatával évenkénti 
találkozási lehetőséget, 
egyben nemes megmé-
rettetést is, az idősebb 
korosztályhoz tartozó toll-
forgatóknak vers- és próza 
kategóriában. 

Az idén 25 településről 41 
pályázó és hozzátartozóik 
voltak a vendégeink szept-
ember első szombatján. A 
díjkiosztó ünnepség elején 
Varga Pál alpolgármester 
köszöntötte az idelátogató 
régi és új pályázóinkat ezen 
szép alkalomból. Nagyné 
Szöllősi Teréz, a pályázat 
elindítójának kedves sza-

vai után sor került az idei 
antológia átadására, majd 
Bárdos Zsuzsa zsűrielnök 
és tanítványainak tolmá-
csolásában hallgathatott 
meg az érdeklődő közön-
ség irodalmi részleteket a 
beérkezett pályaművek-
ből. Mindezek után az 
idősebb korosztályt kép-
viselő irodalomkedvelők 
örömmel vették kézbe a 
megérdemelt ajándéktár-
gyakat a dicsérő szavak 
kíséretében. A díjkiosztó 
ünnepség hivatalos részét 
követően ismét lehetőség 
nyílt egymás műveinek 
meghallgatására. Az ebéd 
előtt Vaskó Ági rendhagyó 
zenés-énekes produkciója 

következett, amely hatal-
mas sikert aratott a közön-
ség előtt. A jóhangulatú 
műsor után Mórocz Lajos 
alpolgármester úr és főző-
társainak finom marha-
pörköltjét fogyaszthatták 
el vendégeink. A díjkiosztó 
ünnepséget támogatóink 
önzetlen segítségével még 
örömtelibbé tudtuk tenni, 
ezúton is köszönjük nemes 
felajánlásaikat! A 2019. évi 
díjkiosztó ünnepség támo-
gatói voltak:

Kardoskúti Zrt.
Kardoskút Község Önkor-
mányzata
Verasztó Lajos, Kardoskút 
község díszpolgára

Nagyné Szöllősi Teréz, a 
Nagy Utazási Iroda ügy-
vezetője (Kardoskút)
Szemenyei Sándor gazdál-
kodó (Kardoskút)
Kincses István és családja 
(Kardoskút)
Gera József (Makó)
Thildy Zoltán Alapítvány
Mórocz Lajos és főzőcsa-
pata (Kocsány Gábor és 
Farkas László)

A Kardoskúti Antológia ez 
évi kötete Szabóné Mik-
lós Ildikó, a Kardoskút 
Községért Közalapítvány 
tagjának előszavával került 
kiadásra.

Vargáné Neller Borbála

Fotó: Rajki Márk
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A megye hét csodái között a Fehér-tó
A megye 7 csodája játékunkban arra invitáltuk a Békés 
Megyei Hírlap és a Beol.hu olvasóit, segítsenek megta-
lálni azokat a természeti képződményeket, amelyek va-
lamely szempontból különlegesek, érdekesek. Döntésük 
alapján Békésben az alábbi természeti képződmény a 7 
csoda: mezőhegyesi ősplatán, Volgamenti hérics, Kar-
doskúti Fehér-tó, kérészek tánca a Körösön, gerendási 
védett hársfasor, gerlai platán, Körösök folyói. A hét 
csodát egy-egy emléktáblával fogjuk díjazni. 

forrás: beol.hu

Jókapcsolatban a környék nyugdíjasaival
Az elmúlt időszak is bő-
velkedett kikapcsolódási 
lehetőséggel, hiszen szá-
mos meghívást kapott 
klubunk más nyugdíjas 
szervezetektől. 

Augusztusban három 
programra látogattunk el: 
az Orosházi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesületé-
nek augusztus 20-i ünnep-
ségére Orosháza város mű-
velődési központjába, ahol 
a 80 év felettieket külön is 
köszöntötték egy finom 
ebéd mellett. Ugyanazon 
a héten, a Töhötöm utcai 
nyugdíjas házban, a fegy-
veres testületiek és a járási 
egyesület által rendezett 
sportnapon vett részt klu-
bunk. A versenyszámok 
között volt gránátdobás, 
célba dobás, kapura rúgás, 
emellett az Orosházához 
kapcsolódó helytörténeti 
totó is feladta a leckét, 
hiszen lexikális tudást 
igényelt a csapattagoktól. 
Büszkeséggel tölt el, hogy a 
több mint tíz csapat közül 
az előkelő 2. helyen végzett 
Kardoskút. A díjkiosztón 

Gabnai István elnök ki-
emelte, hogy egyesületi 
szinten a legkisebb létszá-
mú klub ilyen szép ered-
ménnyel tudott zárni. A 
bográcsos marhapörköltet 
jóízűen fogyasztotta el a 
3 fős csapatunk. Másnap 
a békéssámsoni Arany-
eső Nyugdíjas Egyesület 
„Újkenyér” találkozójára 

voltunk hivatalosak, ahova 
mindig népes számmal 
megyünk. A tombola, a 
vidám hangulat, a finom 
falatok kikapcsolódást 
ígértek most is a részt-
vevőknek. Szeptember 
közepén a nagyszénási 
Barátság Nyugdíjas Klub 
invitálását is köszönettel-
barátsággal elfogadtuk. Az 

augusztus végi budapesti 
kirándulásunk után, az 
október 4-i községi Idősek 
Világnapjára készülünk, 
ahová szeretettel várjuk a 
falu 60 év feletti lakosait.

Vargáné Neller Borbála
klubvezető

Fotó: VNB.
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Közösségi alkalmat teremtett felajánlásával

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az idei évben Nagy Lászlóné részére ado-
mányozta a Kardoskút Községért kitüntetést, amely 
pénzjutalommal is jár.

A díjazott, egykoron a helyi művelődési ház igazgatója-
ként 1985-ben létrehozta a Radnóti Miklós Nyugdíjas 
Klubot, működtetett amatőr színjátszó csoportot és 
közösségi- és társadalmi szerepvállalásaival a községért 
és lakóiért igyekezett, igyekszik ma is munkálkodni 
szűkebb- és tágabb környezetében. A falunapi díját-
adón Nagyné Terike felajánlotta a kitüntetéssel járó 
pénzjutalmat, amelyet július 23-án, egy vacsorás össze-

jövetel keretében nyújtott át három helyi közösségnek. 
Egyenként 30-30 ezer forintban részesült a nyugdíjas 
klub, a Főnix színjátszó társulat és a Bodrogi család által 
létrehozott Oncsa ház helytörténeti gyűjtemény. Varga 
Pál alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy Terike 
nagyszerűsége abban is rejlik, hogy ezt a nemes felaján-
lást is közösségivé tudta varázsolni a három közösség 
meghívásával. A vacsorának való bográcsos paprikás 
krumplit a kardoskúti hivatal dolgozói készítették el, 
amelyet vidám hangulatban fogyasztott el a negyven 
résztvevő. Az est éjszakába nyúló baráti beszélgetéssel 
zárult.

Az oldalt összeállította: VNB.

Községünk művelődési 
háza adott otthon az im-
máron 13. alkalommal 
megrendezett Járási Kul-
turális Fesztiválnak július 
első szerdáján, ahol Gabnai 
István járási elnök mellett 
Varga Pál alpolgármester is 
köszöntötte a vendégeket. 
A hét településről érkező 
150 vendégnek egész na-
pos kikapcsolódásban és 
kulturális programokban 
volt része e napon. A fel-
lépők között hallhattuk a 
Határőr Nyugdíjasok férfi 

kórusát, a rákóczitelepi 
és békéssámsoni éneke-
sek közös produkcióval 
készültek. Kovács Sán-
dorné, a sámsoniak klub-
vezetője és Kocsis Péterné 

kardoskúti klubtag verssel 
készült ezen szép alkalom-
ra. Kasza Béla nem csupán 
a zenélésben vette ki részét 
a találkozón, hanem a 
rákóczitelepi férfiakkal 

vidám, humoros pillanato-
kat varázsoltak a színpadra 
divatbemutatós műsoruk-
kal. A délutánba nyúló 
program vendégelőadója, 
Horvát Andy énekes dupla 
sikert aratott, mert ebéd 
utánra is visszatapsolták. 
A találkozót Dávid Zoltán 
Orosháza polgármestere, 
Nyemcsok János Nagy-
szénás polgármestere és 
Benkő Ferenc, az orosházi 
városüzemeltetés vezetője 
is megtisztelte jelenlétével.

Járási nyugdíjasok találkozója

Fotók: PN.
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Vadasparki élmények

A szegedi Vadasparkba látogattak el az óvodások augusztusban a nyári szünet lezárásaként és az új oktatási- ne-
velési év nyitányaként. Egy vidám, kellemes napot töltött együtt a kis csapat. Megismerkedhettek testközelből az 
állatvilág különböző fajaival, sok ismeretanyaggal és élménnyel gazdagodva térhettek haza.                                          VP.

Kardoskút Község Ön-
kormányzata az idén is 
benevezett a Csanád-
apácai Kakasfesztivál 
pörköltfőző versenyébe.

A rekkenő meleg sem 
tántorította vissza a ne-
vezőket, így most har-
minckét bográcsban főtt 
az ebédnek való finom-

ság a nagy sátor alatt. A 
meghirdetett reggeli kez-
déshez képest csapatunk 
nem túl korán kezdte 
meg a hús feldolgozását, 

viszont délre elkészült a 
tradicionális kardoskúti 
hagyományoknak meg-
felelő, sajátos ízvilágú 
bográcsos kakaspörkölt.  

A délutáni díjkiosztó 
ünnepségen a nyolcta-
gú zsűri döntése alapján 
immáron harmadszor-
ra sikerült elhoznunk az 
első díjat, amellyel most 
a hivatali dolgozók női 
csapata érdemelte ki a sok 
gratulációt. A dolgos hét-
köznapok mellett szükség 
van ezekre a vidám, kötet-
len programokra is, ame-
lyen mindenki jól érez-
heti magát. Külön öröm, 
hogy az aktív dolgozók 
mellett a nyugdíjasaink 
is erősítették a csapatot.

Írta és fotó: VNB.

Harmadik alkalommal hoztuk el a fődíjat
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Megyei kiállításon vettünk részt
Hetedik alkalommal ren-
dezték meg a Békés Me-
gyei Közfoglalkoztatási 
Kiállítást az idén szept-
emberben Békéscsabán, 
a Szent István téren. Az 
egész napos eseményen 
ötvenkilenc település ki-
állítóstandján ismerhették 
meg az érdeklődők érték-
teremtő közfoglalkoztatási 
programok termékeit, kü-
lönlegességeit. Kardoskút 
község is örömmel tett ele-
get a meghívásnak és mu-
tattuk meg az előző évek-
ben előállított termékeket. 
                                        VP.

Ingyenes nyári tábor a gyermekeknek
Jó hangulatú, változatos 
programok jellemezték 
az idei nyári szüneti gyer-
mektábort. 

A gyerekeknek ingyenes 
táborozásra volt lehetősé-
günk a művelődési házban, 
ahol az első foglalkozást a 
békéscsabai Bíró Bertold 
könyvkötő mester tartotta. 
Hallottunk tőle a nyomdá-
szat kezdetéről, a külön-
böző fortélyokról, majd 
papírt márványoztunk a 
gyerekekkel, amely alapja 
volt a leporellós köny-
vecskének, amelyből min-
denki kettőt is készített. 
Pici ékszertartó dobozt is 
hajtogattak a táborozók. 
Ebédre bográcsos slambu-
cot készítettünk közösen 
Török Attilával, majd a 
délutáni időszakban moz-
gásos játékok következtek. 
Másnap Andrékóné Katika 

kézműves játszóházában 
tevékenykedtek a gyere-
kek. Délután a békéscsa-
bai Várjáték munkatár-
sai rengeteg társasjátékot 
hoztak és nagy játékpartit 
tartottunk velük. Szerdán 
Tibáné Hamvasi Zsuzsan-
na védőnővel sütöttünk-
főztünk, a gyerekekkel 
együtt ebédeltünk. Ezután 
Perendy Nórival textilfes-
tés következett, minden-
ki egy pólót készített el 
saját kreativitása szerint. 
Csütörtökön kültéri prog-

ramokkal vártuk a gyere-
keket. Ellátogattunk a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park-
ba, ahol Lengyel György 
fogadott bennünket. A 
növény- és állatvilág érde-
kességei után a Kardoskúti 
Madárvonulási Múzeum 
tavaly átadott interaktív, új 
kiállításával ismerkedtek 
meg a gyerekek.  Ebéd után 
az Orosházi Íjász Egyesület 
tagjaival a parkban lehetett 
az íjászkodást gyakorol-
ni. Külön örültem, hogy 
egyik lelkes táborozónk 

megtalálta benne a leendő 
hobbiját. Közben Simon 
Jani bácsi dinnyével enyhí-
tette a táborozók szomját. 
Az utolsó nap a hagyomá-
nyos strandolással zárult a 
tótkomlósi Rózsa Fürdő-
ben. Jó hangulatban, vi-
dáman és nagyon gyorsan 
eltelt a hét, amelyet jövőre 
is várnak a gyerekek.

A tábor könyvkötő fog-
lalkozását és társasjáték 
programját a Békés Megyei 
Tudásház és Könyvtár tá-
mogatta.

Ezúton köszönöm meg 
önkéntes segítőimnek a 
sok segítséget, név sze-
rint: Perendy Nóra, Tibáné 
Hamvasi Zsuzsanna, Tö-
rök Attila, az orosházi íjá-
szoknak: Dobrossi Ferenc, 
Kovács Ibolya és Melis Mi-
hály tagoknak.            VNB
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Emléktábla avatás néhai Hanyecz Ernő emlékére

Július utolsó péntekén emléktábla avatásra gyülekeztek 
az egykori NKFV Orosházi Bányászati Üzem és jelen-
legi MOL Nyrt KT MOL Békési Termelésirányítási 
Terület nyugdíjasai, aktív munkavállalói és Hanyecz 
Ernő tisztelői Kardoskúton. A gyülekező alatt az Alföldi 
Olajbányász Fúvószenekart hallgathatták az érdek-
lődők, akik térzenével kedveskedtek az ünnepségre 
érkezőknek.

Ivancsics Péter Észak Magyarországi Termelés, termelés 
vezető gondolataival kezdődött az emléktábla avatás, 
majd Varga Pál, Kardoskút alpolgármestere emlékezett 
meg a település és a MOL több évtizedes, elválasztha-
tatlan kapcsolatáról. Ezt követően Kis Bálint MOL – 
csoport Európai Üzemi Tanács elnökének gondolatai 
zárták az emlékezést.

A beszédeket követően Hanyecz Ernő okleveles olaj-
mérnök az NKFV (Nagyalföldi Kőolaj és Földgázter-
melő Vállalat) Orosházi Bányászati üzem néhai igazga-
tójának emlékére avattak fel a résztvevők emléktáblát 
a családdal közösen, halálának egy éves évfordulóján. 
Koszorút helyeztek el a MOL, az OMBKE, Kardoskút 
Község Önkormányzata, az Egri Olajos Hagyományőr-
zők, az Orosházi Bányászati Üzem Nyugdíjasai illetve 
az Olajipar Biharnagybajom csoport képviselői.

Az emléktábla avatást követően a művelődési ház hűvö-
sébe invitálták a szervezők a vendégeket, ahol állófoga-
dással kedveskedtek a résztvevőknek. Pohárköszöntőt 
mondott Homonnay Ádám KT MOL Magyarország 
vezető.

A nap folytatásaként   szakmai nap kezdődött, amelyet 
Marton Zsombor KT MOL igazgató nyitott meg. Az 
előadók között szerepelt többek között dr. Amran Ah-
med szenior projekt menedzser, dr. Kiss Balázs kutatási 
szakértő, dr. Aurer Róbert műanyag recycling szenior 
szakértő és Farkas Kolos KT termelés, MOL szakmai 
titkár.

A szakmai napot a levezető elnök id. Ősz Árpád szak-
mai hozzászólásával és értékelésével zárta le, átadva a 
szót Kis Bálintnak, aki a rendezvényt következőképpen 
foglalta össze:

“A szakma vezető szakértői magas színvonalú előadásai 
és hozzákapcsolódó szakmai párbeszéd a Bányászat 
Doyenjeinek részvételével méltó emléket állított 
Hanyecz Ernő okleveles olajmérnöknek.

A mai nap bizonyossága annak, hogy fontos a szakma 
minden szintjének együtt gondolkodása, az operá-
ciós szintek bevonása a projektek, innovatív ötletek 
kidolgozásába. A szakmánk nagyjainak hallgatólagos 
tudását kérni és használni kell az eredményes munka 
érdekében.

Tisztelettel köszönöm részvételeteket.

Jó szerencsét!”

A rendezvényt egy kötetlen beszélgetés zárta, ahol a 
régmúlt és jelen történéseit elevenítették fel a vendégek.

Írta és fotók: VNB.
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Befektetés a jövőnek

Egy régóta dédelgetett kívánsága vált valóra az ifjú-
ságnak augusztus első péntekén: birtokba vehettük 
az ifjúsági klubhelyiséget. 

Még a tavalyi év végén kerestük meg Varga Pál alpol-
gármestert azzal az ötletünkkel, hogy szeretnénk a 
„tekepálya” egyik raktárhelyiségéből kialakítani saját 
magunk egy klubot. Egy helységet, ahová összejöhetünk 
esténként iskola és munka után. A képviselő-testület 
minden segítséget megadott nekünk ahhoz, hogy el-
kezdhessük márciusban a munkát. 

Első lépésként ki kellett üresíteni a zsúfolásig megtöltött 
raktárt, majd jöhetett a terem rendbetétele. Hétköznap 
esténként és hétvégenként önkéntes munkában zajlott a 
klubhelyiség rendbetétele. Gipszkartonoztunk, ajtót és 
ablakokat festettünk, lecseréltük ledesre a lámpateste-
ket. Majd elérkezett a várva várt átadó ünnepség, ahol 
Varga Pál és Mórocz Lajos felajánlásából a meghívott 
negyven fő egy finom gulyásleves vacsoránál ülhetett 
a megterített asztalhoz. 

Ezen alkalomra meghívtuk azokat a segítőket, támoga-
tókat, akik nélkül nem készülhetett volna el ez a terem:

a Képviselő-testület tagjait, akinek köszönjük, hogy 
láttak bennünk fantáziát és pozitívan álltak ötletünkhöz. 
Őzse Zoltánt, aki a kivitelezés minden pontját végig se-
gítette önzetlen munkájával. Szabó Lászlót, aki kifestette 
nekünk a klubot. Gombkötő Lajost, aki kialakított egy 
mosdóhelységet és vizesblokkot. Halász Istvánt, aki fel-
ajánlott közösségünknek egy szép mosogatószekrényt.

Igyekszünk hűek lenni ahhoz a gondolathoz, amelyet 
Varga Pál köszöntőjében elmondott: ez a terem egy 
befektetés a jövőnek. Hiszen egy település jövője a 
fiatalokon, rajtunk múlik. A célunk az, hogy minél 
tartalmasabb összejövetelekkel tudjuk megtölteni a 
klubot, erősítsük a fiatalok összetartását. Ehhez nagy-
ban hozzájárul az a 150.000.-Ft összértékű társasjáték 
csomag, amelyet a Képviselő-testülettől vehettünk át, 
az átadó estén.

További terveink vannak a jövőre nézve, ez az első lépés 
volt egy remélhetőleg hosszú úton.

Őzse Richárd, klubvezető

Fotó: VNB.
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Néhai Ramasz Imre polgármester idején, 2000-ben 
rendezett először a község Falunapot, amely azóta 
is töretlenül minden év júliusában kikapcsolódást 
ígér a falu lakosainak, az elszármazottaknak és az 
érdeklődő vendégeknek.

Az idei évben számos tartalmas programlehetőség várta 
a rendezvényre érkezőket. A kora reggeli eső után sze-
rencsére meg tudtuk tartani a Lenti József Emléktornát 
hat csapat részvételével. A mérkőzésen a kardoskúti 
születésű Hopka László (Liget SC) bizonyult a legjobb 
góllövőnek 12 góllal, a játékosok közül Jónás Józsefet 
érdemelte ki a legjobb mezőnyjátékos címet a Piros 
7-es csapatából, a védők közül Pavló Bence emelkedett 
ki társai közül bravúros védéseivel. Az emléktorna 
eredményhirdetésére Lenti József özvegye és lányának 
családja látogatott el. Éva néni immáron tizedik alka-
lommal adta át a legjobbnak járó vándorserleget.

A délelőtti ökumenikus istentiszteleten Ördög Endre 
evangélikus vezető lelkész és Roszel Norbert katolikus 
plébános szolgált, majd a templomból a temetőhöz, a 
néhai településvezető sírhelyéhez vezetett az emlékezők 
útja. Ramasz Imre sírhelyénél Varga Pál alpolgármester 
emlékezett a település egykori polgármesterére, aki 
több mint három évtizeden keresztül állt Kardoskút 
lakosságának szolgálatában. Márkos Ervin unitárius 
lelkész a Bibliából vett idézettel és baráti szavakkal szólt 
az emlékezőkhöz, akik virágokkal a kézben főhajtással 
álltak a sírhely mellett.

Délelőtt az Oncsa ház is megnyitotta kapuit, ahol a 
helytörténeti gyűjtemény között Nagy Lászlóné Terike 
babagyűjteményéből kiállított régi játékbabákat csodál-
hattak meg a látogatók. Mindeközben a művelődési ház 
udvarán a hagyományos kardoskúti pörköltfőző ver-
seny mellett bográcsban készültek ebédre a különböző 
finom falatok, úgymint kolbászos paprikás krumpli a 
hivatali dolgozók ízlése szerint, amelyet a zsűrielnök 
Kis Bálint önkormányzati képviselő is értékelésében 
a megérdemelt első helyre tett. Emellett készült hallé, 
slambuc, csülkös pacal és a megszokott pörköltek: birka, 
marha- illetve őzhúsból főztek az Orosháza-Kardoskút 
Széchényi Zsigmond Vadásztársaság tagjai. A déli ebéd-
hez Arany Misi és zenekara szolgáltatta a zenét, többen 
táncra is perdültek a terem szabad sarkaiban.

A tizenegy helyi alkotó közös kiállítását a nagyterem 

falai között nézhették meg az érdeklődők a Kardoskúti 
Ízeket bemutató asztalkák társaságában, amelyre kilenc 
kiskert terméseiből hoztak be a kertészkedők zöldsé-
geket, egyéb feldolgozott termékeket. A klubteremben 
Andrékó Pálné és Gálné Csizmadia Anikó kézművesek 
játékkiállítására invitáltuk az érdeklődőket. A megnyi-
tón Benedek Szilvia, az orosházi nagycsaládosok elnöke 
szólt a kiállítók életútjáról és az itt bemutatott játékokról 
és alkotásokról.

A délutáni időszakban az időjárás változatos képével 
kellett szembesülni. Sajnos az ebéd utáni néhány kültéri 
programot a művelődési ház védett falai között kellett 
megtartani, így a Kacagó Bábszínház gyermekelőadását, 
az orosházi birkózók illetve Takács Andi és Noémi lég-
tornászok tanítványainak bemutatóját.  Az egészségügyi 
szűrés, az arcfestés és a kézműveskedés is beköltözött 
az épületbe. A zuhogó eső után az ég kitisztult, ekkorra 
megérkeztek külföldi fúvószenekarosaink is, akik Pala-
tinus Attila utcai motoros bemutatóját követően már el-
foglalták helyeiket a parkszínpadon. Az önkormányzat 
díjátadó ünnepsége keretében Varga Pál településvezető 
emlékezett vissza a falunap két évtizedes történéseire, 
majd méltatta és átadta a Kardoskút Községért kitün-
tetést Nagy Lászlóné részére, aki meghatottan vette át 
a kitüntető plakettet és a vele járó kitűzőt. A díjazott 3 
helyi közösség számára ajánlotta fel a díjjal járó pénz-
jutalmat. Az ünnepség keretében a településvezető 
köszöntötte még az erdélyi testvértelepülést képviselő 
Márkos Ervint, aki néhány szót szólt a Kardoskútiakhoz. 
A helyi civil kezdeményezésekben segédkező vállal-
kozókat, Szabó Lászlót és Halász Istvánt illetve Őzse 
Zoltánt is kiemelte beszédében. Mindhárman anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül segítették az ifjúság által kez-
deményezett közösségi tér kialakítását, berendezését, 
amelyhez a fiatalok adták a további munkát. Kardoskút 
hosszú évek óta a megye legbiztonságosabb települése, 
amelyhez és a települési programok zavartalan lebo-
nyolításában a helyi polgárőrség jelenléte nagyban 
hozzájárul. Az egyesület vezetője, Török Attila lelkiis-
meretes polgárőrvezetői munkájáért és aktív közösségi 
tevékenységéért elismerésben részesült, amelyben az 
alpolgármester részesítette. A Békés Megyei Polgárőr 
Szövetség a kardoskúti tagság közül a két alapítótagot, 
Károlyi Lászlót és Mucsi Sándor bronz fokozatú elis-
merésben részesítette, amelyet Török Attila elnök adott 
át részükre.

folytatás a 23. oldalon

XX. Falunap - színes programokkal
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folytatás a 22. oldalról
A díjátadó ünnepségen évek óta a Kardoskút Közsé-
gért Közalapítvány is pénzjutalmakat oszt ki a legjobb 
tanulóknak és a kiemelkedően jó sportoló gyermekek 
számára. Ebben az évben tíz általános iskoláskorú ré-
szesült elismerésben. Az ünnepségen a főzőverseny díjai 
kerültek még átadásra és az Oncsa ház rajzpályázatának 
eredményhirdetésére is sor került, majd a Nagy Uta-
zási Iroda játékos totójának sorsolását is megtartották. 
Ezután a kulturális programok következtek, amelyet 
a litván és spanyol fúvószenekar színvonalas műsora 
nyitott meg. A két zenekar meglepetéssel is készült, 
mindkét együttes megtanulta a Fejérváry indulót és 
a Szent István indulót, amit közösen játszottak el. A 
közben megérkezett három néptánccsoporttal kiegé-
szült külföldi közreműködőink vezetőit fogadtuk a 
hivatali tanácsteremben, ahol Varga Pál köszöntötte 
és ajándékozta meg a csoportokat. Ez idő alatt ismert 
dalokat, musicalrészleteket hallgathatott meg a kö-
zönség Bálint Zsuzsanna tehetséges tanítványaitól. Az 
esti főműsoridőben a néptáncgálát a Szencről érkezett 
szlovák táncegyüttes és kísérő zenekara vezetett fel 
műsorával, akiket a Rybnikből érkezett három gyermek 
tánccsoport követett. Végezetül a lett tánccsoport tette 
fel a koronát a táncgálára, akik már közel tíz országban 
is vendégszerepeltek szép sikerrel. A hálás közönség 
nagy tapssal jutalmazta a külföldi csoportokat, akik 
elhozták saját kultúrájukat hozzánk a néptánc – népzene 
formájában. Miután besötétedett, a mulatós zene jeles 
képviselője, Nótár Mary és zenekara állt a színpadra. Ek-
kor már teljesen benépesült a Március 15-e tér parkja. A 
jó hangulatú, közvetlen, sztárallűröktől mentes fellépő 
igazi sikert és megelégedettséget hozott a helyi rajon-
gók mellett a koncertre ellátogatóknak. Amíg Youlii, 
Horányi Juli zenekara előkészült az élőkoncertre, addig 
a Petőfi utcán kellemes zene kíséretében vízivarázs és 
lángshow-ra került sor. A látványosság után a Youlii 
koncert következett, ahol saját számokat hallhattunk. 
Köszönjük Verasztó Lajosnak, Kardoskút díszpolgárá-
nak, hogy hozzájárult az egyik televíziós tehetségkuta-
tóból megismert énekesnő kardoskúti fellépéséhez. Az 
éjszakai zenés programot az Éden Band zárta.

A helyi alkotók kiállításán bemutatkozók névsora:

Gyenge Erika, Hegedűs Hanna, Kasza Hajnalka, Kincses 
Istvánné, Kocsis Péterné, Radics Vivien, Ramaszné 
Tóth Ibolya, Skorka Pálné, Somlyai Irén, Stelbaczki 
Réka, Szemenyeiné Libor Rozália, Andó Jánosné (el-
származott)

A Kardoskúti Ízek kiállítói: Bodrogi József, Csiki Er-
zsébet, Felföldi László, Somlyai Irén, Simon János, Süle 
Antal, Szemenyeiné Libor Rozália, Szemenyei Sándor.

A főzőverseny végeredménye:

Őzpörkölt:
1. Faludi János
2. Demeter Klán
3. Kelemen Kálmán

Birkapörkölt:
1. Krausz János
2. Móga László

Marhapörkölt:
1. Farkas László

Egyéb melegétel:
Kiemelt 1. hely: Hivatali dolgozók (paprikáskrumpli)
2. hely: Huszárik István (slambuc)
megosztott 3. hely: Kristó István (csülkös pacal) és J. 
Kiss József (hallé)

VNB

Fotó: PN
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A K&H Bank sajtóközleménye
Egy bankautomata segíti a kardoskútiak minden-
napjait.

2019. szeptember 17. Kardoskút– A K&H Bank ATM 
berendezést telepített Kardoskúton, így a helyi lakosok 
a hét minden napján, a nap 24 órájában vehetnek fel 
készpénzt saját bankszámlájukról. A K&H egyébként 
országszerte összesen 488 ATM-et működtet, ame-
lyekből 216 saját számlára való befizetésre is alkalmas. 

ATM berendezés segíti a kardoskúti lakosok minden-
napjait, a K&H Bank ugyanis egy készpénzfelvételre 
alkalmas készüléket telepített a településen. Bár a bank 
tapasztalatai szerint a lakossági ügyfelek a készpénz 
ki- és -befizetéseket, valamint a limitmódosításokat 
egyre szívesebben végzik egyedül, akár arra alkalmas 
befizetős ATM-ek segítségével, akár az online felüle-
teken keresztül, a helyi igényekre reagálva most mégis 
a bankautomata telepítése mellett döntött. „Nagyon 
örülök, hogy a Kardoskúton telepített ATM beren-
dezés segítségével ezentúl a helyi lakosok könnyen és 
gördülékenyen juthatnak készpénzhez, már nem kell a 
szomszédos településekre utazniuk emiatt. Felmértük 
és megértettük, hogy mekkora terhet ró a helyi lako-
sokra a napi szintű ingázás, és szerettük volna ezzel is 
megkönnyíteni mindennapjaikat” – mondta el Nagyné 
Miszlai Anita, az orosházi K&H bankfiók igazgatója.
A K&H orosházi bankfiókja egyébként egy univerzális 
bankfiók, vagyis lakossági és vállalkozó ügyfeleket 
egyaránt kiszolgál, valamint itt működik a bank 216 
befizetésre alkalmas ATM-jének egyike, ami lehetővé 
teszi, hogy az ügyfelek éjjel-nappal, sorban állás nélkül, 
gyorsan, biztonságosan és automatizáltan kezelhessék 
készpénzüket. 

A könnyebb és gördülékenyebb kiszolgálás érdekében 
az ügyfelek előre egyeztetett időpontban is érkezhetnek 
az orosházi bankfiókba, így várakozás nélkül intézhetik 
lakossági és KKV számlavezetéssel, személyi kölcsön-
nel, hitelkártyával, lakáshitelekkel, CSOK-kal, befekte-
tésekkel, vagy akár biztosításokkal kapcsolatos ügyeiket. 

A K&H Csoport
Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 mun-
katársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, 
hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elé-
gítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa 

számukra. A K&H országszerte 208 lakossági fiókot 
működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió 
ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar 
gazdaság működését több mint 2200 milliárd forintnyi 
kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti ház-
tartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányza-
tok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevé-
kenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak 
és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít 
megrendeléseket és folyamatos tevékenységet

Főbb adataink: 
K&H Bank
2019 első félévének végén:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 332 mil-
liárd forint
mérlegfőösszeg: (IFRS konszolidált, nem auditált): 3199 
milliárd forint
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem 
auditált): 26,3 milliárd forint 

K&H Biztosító
2019 első félévének végén:
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 13,5 mil-
liárd forint
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 179,0 
milliárd forint
biztosítástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem 
auditált): 3,7 milliárd forint
adózás utáni eredmény: (IFRS konszolidált, nem 
auditált): 2,7 milliárd forint

További információk: 
Kommunikációs Igazgatóság
e-mail: sajto@kh.hu
www.kh.hu

Ahhoz, hogy Ön havonta két alkalommal, 
összesen max. 150.000.-forintot ingyenesen 
vehessen fel az automatából nyilatkoznia 
kell a számlavezető bankjánál. A „nyi-
latkozat az ingyenes készpénzfelvételre 
szolgáló fizetési számla megjelöléséről a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról” 
átvehető munkaidőben az önkormányzatunk 
munkatársaitól.
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A Kardoskúti Faluszépítő 
és Turisztikai Egyesület 
ez évben végzett tevé-
kenységéről   tájékozta-
tom az olvasókat.

A május 1-én tartott ma-
jális már évek óta kedvelt 
tavaszi rendezvénye tele-
pülésünknek. Egyre töb-
ben döntenek úgy, hogy 
ezt a napot velünk töltik. 
Ragyogó hangulat és egész 
nap vidáman játszó gyere-
kek jellemezték a napot.                                                                                    

A következő talán az év 
legnagyobb rendezvé-
nye, a június 29-én tartott 
pusztalakodalom, amit az 
idén negyedik alkalom-
mal tartottunk. Az ifjú 
pár Viczián Éva és Nagy 
Csaba számára minden 
bizonnyal életük örökre 
emlékezetes napja marad. 
A rendezvényről csak po-
zitív visszajelzést kaptunk, 
ami köszönhető annak a 
sok egyesületi tagnak és 
önkéntesnek, akik a hat 
hónapig tartó szervezé-
si majd a megvalósítási 
munkákban részt vettek. 
Igazi csapatmunka volt, 
köszönjük mindenkinek. 

A nyár másik komoly fel-
adata egyesületünk számá-
ra a MOL NYRT felkérése 
volt, ami néhai Hanyecz 
Ernő egykori igazgató em-
lékére rendezett emlékün-
nepség keretén belül 150 
főre szóló állófogadás volt. 
A fogadásra a frissen sült 
pusztalángost a Prozlik 
család készítette mindenki 

megelégedésére. Mivel ez 
már a második hasonló 
alkalom volt, nagyon örül-
tünk, hogy a megrendelő 
maximálisan elégedett volt 
a rendezéssel és a kivitele-
zéssel.

Rendeztünk a nyár fo-
lyamán 50 éves érettségi 
találkozót, fogadtunk ke-
rékpárral érkező  turistá-
kat és kisebb csoportokat. 
Programcsomagunkat 
kedvelik, hiszen rövid idő 
alatt nagyon sok élményt 
és információt szerezhet-
nek az itt töltött idő alatt.                                     
Még ebben az évben a XX. 
Fehértó Napján lezárjuk a 
” Madárbarát leszek” prog-
ramunk 2018-19-es szaka-
szát. Átadjuk támogatóink 
jóvoltából az értékes aján-
dékokat és meghirdetjük 
a következő évre szóló 
programot.                                                                                                           

A Kardoskúti Napközi 
Otthonos Óvoda csemetéi 
számára szerveztünk ma-
dárgyűrűzési bemutatót, 
amit nagyon élveztek a gye-
rekek. Jó alapot ad a  „Zöld 
Óvoda” cím elnyerése felé.                                                                                         
Szervezünk nyilvános ma-
dárgyűrűzést szeptember 
végén a felnőtt lakosság 
számára is.

Az év zárása természetesen 
a szokásos „András-napi” 
disznótor lesz, ahová min-
denkit szeretettel várunk.

K.P.

 Ez évben történt
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