
Színes programokkal nézünk a tanév elé

A 62. tanévét kezdő kardoskúti 
iskola az idén alsó tagozaton, két 
tanító nénivel kezdte el a tanévet.

Lengyel György polgármester, Szűts 
Gézáné tankerületi igazgató és 
az Orosházi Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola vezetése a nyáron 
együttesen készült arra, hogy az 
iskola további működése gördü-
lékenyen folytatódjon, a pedagó-
gusok és a tanulók a Vörösmarty 
iskola „családtagjaként” ugyan-
azt a figyelmet és gondoskodást 
kapják meg, amit az intézmény 
többi iskolája is. A Vörösmarty 
székhely- és tagintézményei által 
összeállított gazdag programokkal 
bővítettük a kínálatot, szeretnénk 
élvezetessé tenni a kardoskúti te-
lephely tanulóinak hétköznapjait.

A tanulói létszám lehetőséget ad a 
nevelő-oktató munkában az egyé-
ni fejlesztés és tehetséggondozás 
mellett pl. tánc, nyelvi szakkör, 
színes szabadidős tevékenységek 
megvalósítására is. Kardoskút Köz-
ség Önkormányzata az idei naptári 
évben több százezer forinttal segíti 
a programok megvalósulását, a ta-
nulók utaztatását. Így a kardoskúti 
gyerekek is aktív résztvevői lehetnek 
a városi tagintézmények programja-
inak, és az orosházi tanulók is élvez-
hetik a kardoskúti iskola zöldöve-
zeti adottságait, szép környezetét.
A tanév a gyerekek számára a Vö-
rösmarty Székhelyintézményben 
ünnepélyes keretek között kezdő-
dött, ahol köszöntötték a kardoskúti 
elsősöket és apró ajándékokkal 
tették emlékezetessé ezt a napot. 

Az első héten közös úszásoktatá-
son vettek részt a gyerekek, majd 
a Vörösmarty iskola Csodavilág 
programja keretében hangszerekkel 
ismerkedhettek meg.  Az Orosházi 
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola vörösmartys növendékei 
hozták el Kardoskútra a hangsze-
reiket és mutatták be tudásukat, 
ezzel is kedvet csinálva a zenéléshez. 
A Csodavilág zárásaként családi 
programon vettek részt a tanulók a 
székhelyintézményben, ahol a spor-
tos játéké, szórakozásé volt a szerep. 
Közösen főzött  f inom ebéd-
del zárult a kéthetes program.
Sok érdekes lehetőséget tartogat-
nak még a kardoskúti gyerekeknek 
az elkövetkező hetek, hónapok.  

(Folytatás a 2. oldalon.)

Fotó: VP
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(Folytatás az első oldalról.)
A Czina Sándor Tagintézmény nép-
tánc bemutatót szervez számukra, a 
Rákóczitelepi Tagintézmény birkózó 
bemutatóval készül kedvet csinálni 
a sportoláshoz. Szeptember 26-án 
egész napos vidám versenyen, játé-
kokon vehetnek részt Gyopároson a 
Vörösmarty nap alkalmából. Az ősz 
hagyományos szüreti mulatságára is 
várják a czinások a kardoskútiakat. 
Természetesen az OVMÁI tanulói 
is szívesen vesznek részt a Fehér-tó 
színes programjain, élvezik a ke-
rékpártúrát, a versengést, a kilátóra 
mászást, stb. Novemberben minden 
iskola töklámpást készít terveink 
szerint a kardoskúti iskolában, való-
színűleg érdekes kiállítás fog szület-

ni az elkészült művekből. November 
az egészség hónapja az iskolákban. 
Ilyenkor mindenhol versenyek, 
előadások propagálják az egészséges 
életet, a rendszeres sportot. A Rákó-
czitelepi gyerekek erre a program-
jukra idén a kardoskúti gyerekeket is 
várják. A Vörösmartyba december-
ben jön a Mikulás a krampuszokkal, 
ebben az évben terveink szerint ők 
Kardoskútra is ellátogatnak. Ugyan-
csak hagyomány a Lucázás, amikor 
a tanulók énekelve, népi ruhába 
öltözve jókívánságokat osztanak az 
osztályoknak, s ebből a telephely 
sem maradhat ki. A Rákóczitelepi-
ek karácsonyi játszóházra várják a 
nebulókat, ahol ajándékok készül-
nek a szülőknek. Hagyományosan 

karácsonyi díszeket készítenek a 
gyerekek, előkészítve ezzel az ünnepi 
hangulatot. Remélve, hogy lesz hó 
az idén, közös nagy hócsatát is ter-
veztünk minden iskola részvételével 
a kardoskúti iskola tágas udvarán.
Az eddigi programok nagy sikert 
arattak tanulóink körében. Bízunk 
abban, hogy a találkozások közelebb 
hozzák egymáshoz a különböző 
tagintézmények tanulóit. A közös 
játék, szórakozás, a tartalmas dél-
utáni szakkörök, tehetséggondo-
zók, nyelvi képzések élményei, új 
lehetőségei találkoznak a tanulók,  
a szülők és az önkormányzat el-
képzeléseivel, megelégedettségével.

Orosz László igazgató

Szeptember elsején elkez-
dődött az új nevelési év az 
óvodában. 

A nyári zárva tartás idején 
megtörténtek a mindenre 
kiterjedő fertőtlenítések, 
ablaktisztítások, a tex-
tíliák mosása, vasalása, 
a játékok, eszközök fer-
tőtlenítése, a kiszolgáló 
helyiségek alapos nagyta-
karítása. Felkészültünk az 
új gyermekek fogadására, 
a beszoktatás szép és izgal-
mas feladatára. 

A gyerekek örömmel vet-
ték birtokukba a szép, tisz-
ta óvodát, szeretettel üdvö-
zölték egymást és a kicsi-
ket, akiknek nagyon sokat 
segítenek, hogy minél 
gyorsabban megismerjék 
az óvodai szokásokat, sza-
bályokat, az óvodai életet. 

A kicsiknél előfordul, hogy 
reggelente sírnak, nem 
akarnak óvodába jönni, 
de ez csak a szülőtől való 
elválás nehézsége, utána 
gyorsan megvigasztalód-
nak, feloldódnak, jól érzik 
magukat az óvodában, 
bekapcsolódnak a napi 
tevékenységekbe. 
Törekszünk a barátságos, 
szeretetteljes, családias 
légkör kialakítására, ahol 
a gyermeket szeretet és 

megbecsülés övezi. Az 
alacsony gyermeklétszám 
lehetővé teszi, hogy a 
gyerekeket minél jobban 
megismerjük, napról nap-
ra önállóan, személyre 
szabottan foglalkozzunk 
velük, egyéni nevelésben 
részesítjük őket. Olyan te-
vékenységeket biztosítunk 
számukra, amelyek egyéni 
fejlődésüket a legjobban 
szolgálják. A szülőkkel is 
próbálunk minél szoro-

sabb kapcsolatot kialakí-
tani, a gyermekek nevelé-
sének elsődleges színtere 
a család, az óvodai nevelés 
a családi nevelés kiegészí-
tője. Élmény gazdag min-
dennapok megteremtésére 
törekszünk, kihasználva 
a falu és az óvoda helyi 
adottságait, szokásait.  
A nevelési év során külön-
böző programokat szerve-
zünk a gyerekeknek és a 
szülőknek, így különösen: 
szülőkkel közös kirándu-
lások, nyílt napok, családi 
nap, színházlátogatás, je-
les napok megünneplése. 

Bízom benne, hogy bol-
dog, kiegyensúlyozott óvo-
dás éveket tudunk bizto-
sítani az óvodánkba járó 
gyermekek számára.

Barna Károlyné  
óvodavezető

Családias környezet várja az ovisokat

Színes programokkal nézünk a tanév elé

Fotó: VP
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Kardoskút Község Önkormány-
zatának képviselő-testülete 2014. 
03. 27-én tartotta soron következő 
ülését, ahol módosításra került a 
2013. évi költségvetésről szóló ren-
delet, valamint a Családokért Bt. és a 
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 
is beszámolt az előző évi tevékeny-
ségéről. A szociális étkeztetéshez 
kapcsolódóan a testület módosította 
a térítési díjakról szóló rendeletét, 
egyrészt a kötelező felülvizsgálat 
miatt, másrészt a jövedelemhatá-
rokat több sávosra módosította. A 
Bejelentések napirenden belül több 
döntés született a jogszabályoknak 
megfelelően a közbeszerzések vo-
natkozásában; a mikrobusz beszer-
zése esetén bírálóbizottságot hoztak 
létre, a művelődési ház felújításához 
a közbeszerzési szakértőt kivá-
lasztották. Emellett a II. Tanyanap 
megrendezését is támogatták.  

A 2014. április 3-án tartott rend-
kívüli ülés fő témája az árubeszer-
zéshez kapcsolódó ajánlattételi 
felhívás elfogadása volt. A testület 
ezen az ülésen határozott az  adós-
ságkonszolidációban részt nem vett 
települési önkormányzatok fejlesz-
tési támogatásának felhasználásáról, 
mely 10 millió forint összegből a 
Móra Ferenc Művelődési Ház és 
Könyvtár vizesblokk felújítását, az 
Egészségház nyílászáróinak cseréjét 
és vizesblokkjának felújítását illetve 
járdaépítést kíván megvalósítani.

A 2014. 04. 23-i rendkívüli ülés ösz-
szehívásának indoka a település köz-
biztonságának javítása érdekében 
térfigyelő kamerarendszer telepíté-
sére benyújtott pályázat volt, mely-
ben a határidőre tekintettel azonnali 
döntést kellett hozni. Egy nappal 
később a soron következő testületi 
ülés napirendje között szerepelt a 

háziorvosi tevékenységről szóló be-
számoló, az Orosházi Táncsics Mi-
hály Tehetséggondozó Gimnázium, 
Szakközépiskola, Általános Iskola és 
Kollégium átszervezésének vélemé-
nyezése, rendelet alkotása a 2013. 
évi zárszámadásról. A testület úgy 
döntött, hogy a tanév végéig angol 
szakkört biztosít az általános isko-
lások részére. A művelődési ház fel-
újítása vonatkozásában a képviselők 
döntöttek  a műszaki ellenőr kivá-
lasztásáról és elfogadták a Kardoskút 
Községért Kitüntetés javaslattételi 
felhívását is. A Bejelentések között 
tárgyaltak a Csanádapácai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a 
2014. évi költségvetési előirányzata-
inak módosításáról. Eredményesnek 
hirdette ki a testület a gépjármű be-
szerzés tárgyú közbeszerzési eljárást 
és döntött arról, hogy szerződést 
köt a Porsche Inter Auto Hungaria 
Kft-vel. A képviselők támogatták a 
nyugdíjas klub kirándulását az uta-
zási költségek átvállalásával.

A május 15-i ülésen eredményesnek 
hirdette a testület a művelődési ház 
külső felújítási munkálatok elvég-
zése tárgyú közbeszerzési eljárást 
és úgy döntött, hogy a Csikaiszer 
Kft-vel kíván szerződést kötni.

A következő soros ülésre 2014. 
május 29-én került sor, ahol az 
Orosházi Kistérség Egyesített Gyer-
mekjóléti Központja és Családsegítő 
Szolgálata 2013. évi munkájáról szó-
ló beszámolót és  a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásá-
ról készült 2013. évi átfogó értékelést 
fogadták el a képviselők. Tárgyalt 
a testület a 2014. évi falunapról és 
megállapította az óvodai felvételi 
körzethatárt. Az ülés keretében az 
Orosházi Kistérség Egyesített Gyer-

mekjóléti Központja és Családsegítő 
Szolgálata részére kardoskúti gyer-
mekek nyári táboroztatása céljából 
203.000 Ft támogatás odaítéléséről 
döntött, valamint szociális célú nyári 
gyermekétkeztetés biztosításához 
rendeletet alkotott. A házi segítség-
nyújtás szakmai programját módosí-
tották, valamint a hulladékgazdálko-
dás megoldása érdekében a testület 
úgy döntött, hogy csatlakozni kíván 
az Orosházi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft-hez, 100.000 Ft értékű 
üzletrész vásárlásával.

A június havi soros ülésen beszámolt 
az elmúlt időszak tevékenységéről a 
Kardoskúti Polgárőr Egyesület és a 
Kardoskút Községért Közalapítvány. 
A képviselők az önkormányzati 
tulajdonú lakások bérletéről szóló 
5/2006. (III. 31.) sz. önkormányzati 
rendeletet módosították, valamint 
új rendeletet alkottak a civil szer-
vezetek támogatási rendjéről. A 
Bejelentések között a Kardoskúti 
Faluszépítő és Turisztikai Egyesület 
kérelmének helyt adva támogatás 
odaítéléséről döntöttek, valamint 
a község lakosságának laborató-
riumi mintavételezése érdekében 
szerződéskötésre hatalmazták fel a 
polgármestert. Döntöttek továbbá a 
temető melletti telek megvásárlásá-
ról, a folyamatban lévő beruházások 
vonatkozásában műszaki ellenőr 
megbízásáról, valamint az Orosházi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft-vel történő szerződéskötés 
tárgyában. Emellett elfogadták a 
„Békés Megyei Ivóvízminőség-
javító Program” című támogatott 
nagyprojekt önerejének igazolását 
és támogatták az Orosházi Mentő-
állomás eszközbeszerzését 20.000 
Ft értékben.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Összefoglaló az elmúlt testületi ülésekről
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(Folytatás a 3. oldalról.)

A 2014. július 16-i rendkívüli ülé-
sen a házi segítségnyújtás személyi 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
költségvetési rendelet módosítására 
került sor, valamint úgy határoztak 
a képviselők, hogy a Móra Ferenc 
Művelődési Ház és Községi Könyv-
tár igazgatói megbízására határozott 

időtartamra, helyettesítés céljából 
pályázatot írnak ki.

A következő rendkívüli ülésen a 
konkrét pályázati kiírást elfogadták, 
valamint a pályáztatáshoz szükséges 
szakmai bizottság létrehozásáról 
döntöttek. Emellett a Fehértó Nap-
jára a városnéző kisvonat megren-
delését hagyták jóvá, valamint az 

óvodások és iskolások támogatási 
rendszerének kidolgozására adtak 
felhatalmazást, hogy a soron követ-
kező ülésen rendeletet alkothassa-
nak a kérdésben.

A hivatali híreket összeállította: 
Fekete Zita

Összefoglaló az elmúlt testületi ülésekről

Regionális kiállításon mutatkoztunk be
Kardoskút község is kép-
viseltette magát azon a 
békéscsabai rendezvé-
nyen, ahol a megye ötven-
nyolc települése mutatta 
be a saját Start munka 
mintaprogramját. 

Emellett Bács-Kiskun, 
Csongrád, Hajdú-Bihar 
és Jász-Nagykun-Szolnok 
megye települései által 
megvalósított közfog-
lalkoztatási programok 
eredményei is felvonultak, 
mutatva azt, hogy egy jó 
ötlettel, kitartással és szor-
galommal mi mindent el 
lehet érni, mennyi értéket 
elő lehet állítani. A Békés 
Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja 
által szervezett Regionális 
Közfoglalkoztatási Kiál-
lításon, a Kardoskúton 

készült térkövekkel és sze-
gélykövekkel ismerkedhet-
tek meg az érdeklődők. 
Kora reggeltől 18 óráig 
folyamatos érdeklődés kí-
sérte a rendezvényt. A 
különböző kiállítók által 

felvonultatott termékek 
nem csak azt a célt szol-
gálták, hogy bemutassák, 
mit értek el a települések, 
de kiváló alkalom volt a 
tanulásra is. Egymástól sok 
ötletet leshettek el a meg-

jelentek, de a megvalósí-
táshoz is kaptak tanácsot, 
hiszen mindegyik olyan 
termék, ötlet és kivitele-
zés, ami bárhol megállja 
a helyét.

Írta és fotó: VP

Választási bemutatkozó - esélyegyenlőséggel
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. év október hó 12. napjára kitűzött választásához 
kapcsolódva megkerestünk minden helyi képviselő jelöltet illetve a polgármester jelöltet, hogy mindannyiuk 
számára egyforma terjedelmet biztosítva mutatkozzanak be a Kardoskúti Hírmondó hasábjain. A jelöltek sor-
rendjét a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrend alapján állapítottuk meg, mivel a választási íveken is 
ebben a sorrendben fognak szerepelni a jelöltek nevei. A bemutatkozó írásokat mindenféle változtatás nélkül 
adjuk közre a nyolcadik és a tizenötödik oldalak között.                                 Vargáné Neller Borbála főszerkesztő
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Csodavilág nevet viseli az 
a program, mely az óvo-
dából iskolába lépő gyer-
mekeknek nyújt segít-
séget az újdonságokkal, 
változásokkal teli tan-
évkezdés időszakában. 

Az idei tanév is a csodavi-
lág programmal indult az 
első évfolyamon a Vörös-
marty Mihály Általános 
Iskolában, amelynek záró 
eseményére meghívást 
kaptak a kardoskúti alsó 
tagozatos diákok és pe-
dagógusaik. A délelőtt 
folyamán ismerkedtek 
a kardoskúti gyerekek a 

„nagy” iskolával. Külön-
böző játékos feladatokon 
vettek részt, az orosházi 
gyerekekkel közösen. Szá-
mítógépes és társasjáté-
kokban is megmérették 
egymással tudásukat. A 
tornateremben különböző 
sportos csapatversenyek-
ben vettek részt a szülőkkel 
együtt. A hangulat igazi 
versenyhangulat volt, hi-

szen már-már végsőkig 
küzdöttek az apukák és 
anyukák a kötélhúzásban. 
Két elsős kardoskúti diá-
kunk emléklapot vehetett 
át, amely tanusítja, hogy 
Vörösmartyssá fogadták 
őket. A többi alsó tagoza-
tos diákunk sem jött haza 
üres kézzel, hiszen min-
denki kapott apró ajándé-
kokat.

A csodavilág egy közös 
ebéddel zárult. Hétfőn 
nekikezdtek a nebulók 
a betűk és számok vilá-
gának megismerésének. 
Ez a program nagyon jó 
lehetőség volt arra, hogy 
a kardoskúti diákok is-
merkedjenek orosházi 
társaikkal. A következő 
hetekben még több ilyen 
alkalom lesz, amikor nem 
csak a kardoskúti gyerekek 
mennek Orosházára, ha-
nem az orosházi gyerekek 
is kilátogatnak kardoskúti 
társaikhoz.

Írta és fotó: Varga Pál

Átmenet az óvoda és az iskola között

Szeptember 18-án Szarvason vol-
tunk kirándulni, ahová a szülők is 
elkísértek minket.Kis csapatunk 
reggel 8 órakor indult autóbusszal 
az útra. 

Első állomásunk az Anna liget volt, 
ahol az idei nyáron átadott Állat-
parkban sétáltunk. Az 1500 méteres 
szakaszon olyan rejtett életmódot 

élő állatokkal ismerkedhettünk 
meg testközelből, mint a nyuszt, a 
borz, az erdei fülesbagoly, a mókus, 
a vadmacska, az uhu. Láthattunk 
még gímszarvast, őzet, dámszarvast, 
vaddisznót, rókát és bölényeket. A 
kialakított vizes élőhelyen nyári lúd, 
szárcsa, csörgő réce és lilik élnek. 

A gyerekeknek nagy élményt jelen-

tett ez a séta, hiszen így testközelből 
ritkán láthatnak ilyen állatokat.Meg-
ismerhették az állatok természetes 
élőhelyeit valamint táplálékaikat. 

Ezután az Arborétumban sétál-
tunk, majd a Katalin 2 sétahajóval 
hajókáztunk a  holt Kőrösön. A 
gyerekeknek itt is nagy élményben 
volt részük, hiszen ők is lehettek 
hajókapitányok és vezethették a 
hajót. Közben megcsodálhatták 
az Arborétum vízparti élőlényeit, 
a Vízi Színházat, a szökőkutat, a 
vízen átívelő hidakat, stb. Délután 
kissé fáradtan, de új ismeretekkel 
és élményekkel tele értünk vissza az 
óvodába. 

Megköszönjük a szülőknek, hogy 
elkísértek minket és részesei voltak 
gyermekeik örömének. 

Barna Károlyné

 Szarvason voltak kirándulni az ovisok

Fotó: óvoda
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Az elmúlt önkormányzati ciklusról készült beszámoló- 
ban az első két évben megvalósult felújításokról és 
fejlesztésekről gyűjtöttem össze tájékoztató anyagot. 
A 2012. évet követő időszakról részleteiben kívánom 
informálni az olvasókat, ahol összefoglalom az ön-
kormányzat munkáját, a nyertes pályázatainkat, a 
közfoglalkoztatásban elért eredményeinket.  

2010 év októberében induló önkormányzati ciklusra 
16.984 ezer forint értékű felújítási kiadás teljesítése nyúlt 
át, ez alatt felújításra került a gyógyszertár épülete, a 
hivatal épülete, az iskola lefolyórendszere és a Március 
15. tér 3. sz. alatti szolgálati lakás fürdőszobája.  A fej-
lesztési kiadások 1.235 ezer forintban teljesültek, ezzel 
védőerdő telepítése történt a vasútállomással szemben,  
közvilágítás bővítése a József Attila utca és a Rózsa utca 
találkozásánál. 

2011. évben a felújítások kiadásai 2.328 ezer forintban 
teljesültek, így megkezdődött a LEADER településköz-
pont felújítása, vízmű rekonstrukció és a művelődési ház 
klubszobájának felújítása történt. A fejlesztési kiadások 
ebben az évben 23.028 ezer forint értékben teljesültek, 
mellyel tördelő szoftver vásárlása, fűkasza beszerzése, 
az Opel kisbusz vásárlása, garázsbővítés, útburkolat és 
parkoló kiépítése az Árpád sor és a Béke utca között, 
megtörtént a településrendezési terv felülvizsgálata, 
járdák épültek és korlát a gyógyszertárral szembeni át-
járóhoz. Asztalitenisz asztalok és biliárdasztal vásárlása 
a művelődési házhoz.

2012. évben 26.827 ezer forint felújítási kiadás telje-
sült, meghatározó eleme a LEADER településközpont 
felújítása, fűtéskorszerűsítés történt az egészségházban, 
valamint vízmű rekonstrukció a településen. A fejlesz-
tési kiadások 3.402 ezer forintban teljesültek, itt befeje-
ződött a településrendezési terv felülvizsgálata, fűnyíró 
kistraktor beszerzése történt. A felhalmozásra átadott 
pénzeszközök teljesítése során számottevő a református 
egyháznak ifjúsági szállóra átadott 10.500 ezer forint, 
ezen felül az evangélikus egyháznak 300 ezer forint lett 
átadva vizesblokk kialakítására a gyülekezeti házhoz.

2013. évben a felújítási kiadások 11.121 ezer forintban 
teljesültek, így kiépült a LEADER településközpont 
öntözőkútja, a parkgondozáshoz szükséges öntözést 
szolgálja. Négyszázharminchat folyóméter járdaszakasz 
lett felújítva, illetve az óvoda udvarán új kiszélesített be-

tonburkolat készült. Az iskolaépület udvar felöli részén 
az erősen megrepedezett és megmozdult falazat aláin-
jektálással és falrögzítő spirálokkal lett stabilizálva, majd 
a homlokzat újra lett vakolva és festve. A Kossuth utca 
felőli bejáratnál betonozott megálló készült a mikrobusz 
számára. A Petőfi utca 16. sz. alatti lakás állagmegóvása 
és felújítása megtörtént. A vízmű-rendszer rekonstruk-
ció folytatódott, valamint elkészült a művelődési ház 
külső felújításához szükséges tervdokumentáció. A fej-
lesztési kiadások előirányzata 24.272 ezer forintban tel-
jesült.  Új laptopot vásároltunk az óvodához. Megépült 
a piactéri asztalok fölé tervezett tető. Megvásároltuk az 
egykor polgári védelmi bázisnak épült teljes ingatlant, 
mellyel az önkormányzat legfőbb célja a munkahely-
teremtés, a helyi lehetőségek bővítésének elősegítése. 
Használt terepjáró, illetve traktor beszerzése történt, 
ezzel tudjuk fejleszteni a tanyagondnoki szolgálatot, 
a lombszállítást, az utak téli hó mentesítését, a külte-
rületi utak karbantartását, a közmunka lehetőségeit, a 
betegszállítást, valamint esetenként segíteni tudjuk a 
rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a 
polgárőrség, az önkéntes mentőszervezetek munkáját. 
A tervezett utcafásításra is sor került, a Petőfi utcán 
pótoltuk a hiányzó, kiszáradt hársfákat, valamint a 
köztereket és parkokat fásítottuk különböző esztétikus 
fa fajokkal. A téli közfoglalkoztatáshoz motoros ágvágót 
és láncfűrészt vásároltunk. A művelődési házhoz mik-
rofonrendszer és számítógépek vásárlására került sor. 
Oldallépcső került az Opel kisbuszra, az idősek, vagy 
mozgásban korlátozottak segítségére.

2014. évben az önkormányzat költségvetésének első 
háromnegyed éves teljesüléseit tudom bemutatni. Fej-
lesztési kiadásaink ebben az időszakban 30.852 ezer 
forintban teljesültek, mely tartalmazza a művelődési 
ház külső felújításának 50%-os teljesítését és kifizetését, 
továbbá a művelődési ház és a hivatal vizesblokkjainak 
teljes felújítását, valamint a települési ivóvíz hálózati 
rekonstrukciót. A beruházási kiadásaink eddig 14.679 
ezer forintban teljesültek. Defibrillátort és egyéb eszkö-
zöket vásároltunk az egészségházhoz, informatikai esz-
közök beszerzése történt az önkormányzati hivatalhoz, 
valamint laptopok az iskolai oktatáshoz. Pótkocsi, rázó-
asztal és betonkeverő beszerzésével bővült gépparkunk. 
A Pusztaközponti Látogatóközpont pályázat által az 
olvasókör épülete renoválva lett, teljes alászigeteléssel, 
új vakolattal és festéssel.                     

(Folytatás a 7. oldalon.)

Több mint százmilliós pályázati forrás négy év alatt
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(Folytatás a 6. oldalról.)
Ezen túl az udvaron szalonnasütő, búbos kemence és 
egyéb látványelemek épültek. Lakossági lakáshoz jutás 
támogatására 1.560 ezer forint teljesült az egyéb felhal-
mozási kiadásokból. 

A 2012 évet követő időszakban harminchat testületi 
ülést tartottunk, melyből tizenhetet soron kívül kel-
lett összehívni. Az önkormányzat képviselő-testülete 
összesen ötszázharmincnyolc határozatot hozott és 
negyvenhat rendeletet alkotott. A számok alapján nőtt 
az önkormányzat és a hivatal munkája is, ami egyrészt 
a közigazgatási átszervezések, a megnövekedett gazdál-
kodási és könyvviteli feladatok, a jogszabályi változások 
következménye. Másrészt határozott mértékű feladat-
növekedést jelent a nyertes pályázataink előkészítése és 
koordinálása, a közmunka program kihasználtságának 
növelése, a szociális alapszolgáltatások fejlesztése. A 
képviselő-testület tagjai valamennyi ülésen részt vettek, 
néhány alkalommal történt igazolt távollét, igazolat-
lanul egyszer sem volt távol képviselő. Valamilyen 
módon valamennyi képviselő segíti munkámat az 
üléseken kívül is. Méltatást érdemel az a tapasztalat, 
hogy a testület tagjai az önkormányzati feladatok el-
látásához, a döntések meghozatalához az előre mutató 
és mindenekelőtt a falu lakosságának érdekeit szolgáló 
magatartást tanusítanak. 

Az elmúlt két év alatt több, mint hetven millió forint 
vissza nem térítendő támogatást sikerült beépíteni fej-
lesztéseinkbe és felújításainkba, hét nagyobb volumenű 
nyertes pályázatunknak köszönhetően. A művelődési 
ház teljes külső felújítására harminc millió forint nettó 
száz százalékos támogatást nyertünk. Így az összes 
nyílászáró cseréjén túl külső hőszigeteléssel, nemes 
vakolattal, és új cserépfedéssel nem csak esztétikájában 
szépült és újult meg az ingatlan. A homlokzat és a födém 
hőszigetelésével, valamint az új ablakokkal és ajtókkal 
jelentősen csökkenhet a téli fűtés költsége. Ezzel együtt 
télen és nyáron kellemesebb belső hőmérséklet alakít-
ható ki. Az állagmegóvást jelentősen növeli az új cserép 
héjazat és vízelvezetés, illetve a hosszú évek óta meg-
hibásodott szennyvíz vezetékrendszer feltárása és re-
konstruálása, melyben Gombkötő Lajos szakértelme és 
áldozatos hozzáállása is említést érdemel. A Pusztaköz-
ponti Helytörténeti Látogatóközpont projekt egyes üte-
mében teljes alászigeteléssel és renoválással felújult az 
olvasókör épülete, ezen túl néhány látványelem épült az 
udvaron. Az eszközfejlesztési pályázatunkkal közel két 
millió forint értékben szereztünk be új asztalokat, széke-

ket, hűtőszekrényeket és edény készletet, mely eszközök 
a művelődési ház és az olvasókör rendezvényeit szolgál-
ják. Egészségmegőrző programra közel tízmillió forint 
támogatást nyertünk, ennek keretében elkészült Kar-
doskút Egészségterve is. Új 8+1 személyes Volkswagen 
 kisbuszra lehetett pályázni a Darányi Ignác Tervben ta-
nyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez. A sikeres pályáza-
tunknak köszönhetően tíz millió forintot nyertünk, így 
az ősszel már beüzemelhetjük az új összkerék meghajtá-
sú kisbuszt, mely a téli közlekedésben biztonságosabb, 
ez kiemelten fontos a gyerekszállítást figyelembe véve. 
Az adóság konszolidációban nem részesült települések 
pályázatán tízmillió forintot nyertünk, köszönhetően 
a korábbi időszakban folytatott megfelelő gazdálko-
dásnak. A pályázaton nyert bruttó száz százalékos 
támogatásból felújítjuk az egészségházat, új nyílászá-
rók, külső homlokzat hőszigetelése vakolása és festése 
történik. Ezen túl a vízvezetékrendszer korszerűsítése 
elengedhetetlen a rendelőknél, amit egyúttal meg tu-
dunk most oldani. A művelődési ház mosdóinak teljes 
felújítása is megtörtént a pályázaton nyert összegből, 
és még hátra van a Petőfi utca járdájának felújítása, ezt 
feltehetőleg tavasszal tudja elkezdeni az önkormányzat. 
Külön említésre érdemes a start közmunka mintaprog-
ramhoz nyert több, mint tízmillió forint támogatás, 
amelynek kereteiben új alacsony kivitelű pótkocsit sze-
rezhettünk be, illetve egy betonelem gyártó kis üzemet 
rendeztünk be a volt polgárvédelmi bázis udvarán és 
melléképületeiben. A programban öt hónapra tizennégy 
közfoglalkoztatottnak biztosítottunk állást. A falu in-
tézményeinek és járdáinak térburkolásához kezdtük el 
betontérkő gyártását. A tervezett huszonötezer darab 
térkő és hozzá a kettőezer darab szegélykő elkészült, és 
raktáron van. Emellett a községháza és a művelődési 
ház között lévő rakodótér helyén parkoló létesült. Az 
önkormányzat tervezi még egyedi hótolólap beszer-
zését, amely alkalmas lesz kisebb földes út javításokra 
és már gyártás alatt van. A szőlősi-kerület lakásainál 
a szórt útalap felújítását és a hálózati ivóvízrendszerre 
történő csatlakozást kezdeményeztük újra a Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító Program adta lehetőségben bízva. 
A művelődési ház átadását követően a volt tekepályán 
sport és kondicionáló terem kialakítását céloztuk meg. 
Ismételten beadtuk pályázatunkat a munkaügyi köz-
ponthoz térkő elem gyártás folytatására, melyből már 
nagy valószínűséggel tudnak majd vásárolni a helyben 
lakók is. Ezen túl készülünk a következő időszakra a 
tervezés előkészítésében, a jövő évi költségvetési kon-
cepció összeállításával. 

Lengyel György polgármester
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Lengyel György - független polgármester jelölt

Tisztelt Kardoskútiak!

Az önkormányzati választás közeledtével örülök, hogy 
megoszthatom elképzeléseimet Önnel a hírmondóban.  

Független polgármester jelöltként indulok, és szeret-
ném folytatni munkámat Kardoskút szolgálatában. Az 
elmúlt két év alatt szerzett tapasztalatokkal, nagyobb 
rálátással és még több emberismerettel megerősödött 
polgármesteri elhivatottságom. Hiszek a kitartó mun-
kában, a szorgalomban, és tisztában vagyok a folya-
matokkal, amik körül vesznek bennünket. Kardoskút 
különösen érzékeny település, a falu közvetlen múltját 
tekintve még gyermekcipőben jár, és amilyen gyorsan 
felépült, olyan gyorsan el is fogyhat. Aktív, és célratörő 
munkára van szükség ahhoz, hogy évtizedek múltán a 
közjólét mellett hagyományokról és sajátos vonzerők-
ről legyen híres településünk. Célom a hosszabb távra 
szóló önkormányzati gazdálkodás, amelyet évről-évre 
egymásra épülő fejlesztési terveink megvalósításával 
érhetünk el. A tervezést erősen befolyásolják az uniós- 
és a kormányzati tervek.  Ezért a források hatékony 
biztosítása érdekében nagyon fontos, hogy aktívan részt 
vegyek a megyei és kistérségi tervezésben. Az ország-
gyűlési képviselővel fenntartott jó munkakapcsolattal 
programjaink jelentős támogatottsággal valósulhatnak 
meg. A következő időszakban előtérbe kerül a gazda-

ságfejlesztés, az energetikai fejlesztés, infrastruktúra-
fejlesztés és társadalmi felzárkóztatás. Törekednünk 
kell az önfenntartás lábainak kiépítésére, a függőségi 
viszonyok csökkentésére, a szuverenitásunk megőrzé-
sére, ezzel érhető el leginkább a bevételeink helyben 
történő hasznosulása. Fontos a környező településekkel 
kialakult kapcsolatrendszer erősítése, az önkormányza-
tokkal és a civilekkel folytatott együttműködés. Kiemelt 
törekvésem az óvodánk működtetése és az iskolánk 
megmentése, az ehhez szükséges programok indítása, 
az országos erdei iskolaprogramhoz csatlakozás, a ne-
velési és oktatási színvonal emelésének ösztönzése. Az 
intézmények működési feltételeinek és fejlesztésének 
biztosítása, a megújuló energiára alapozott fejlesztések, 
ezzel hosszú távon jelentősen csökkenthetőek kiadása-
ink. Infrastruktúra fejlesztése, járdáink, útjaink gondo-
zása és felújítása bel- és külterületen egyaránt, a térségi 
rendszerek megvalósulásában való közreműködés, 
kerékpárút építésének ösztönzése. Különös figyelmet 
szeretnék fordítani az egészségügyre, a szociális ellátás-
ra, a tanyagondnokság, házi segítségnyújtás és szociális 
étkeztetés működtetésére, az időskorúak segítésére. A 
munkahely teremtés és fenntartás elősegítése, a turisz-
tikai célú fejlesztések, a még kihasználatlan adottságok 
és erőforrások összehangolása. A helyi vállalkozások, 
gazdálkodók és szolgáltatók előtérbe helyezése, az álta-
lános komfort megőrzése és fejlesztése. Az időközben 
felmerülő lehetőségek, pályázatok adta támogatások 
felhasználása. Az értéket megőrző vagy értéket teremtő 
és a falu közösségét erősítő elképzelések összegyűjtése 
és támogatása. Békés Megye nevéhez híven Kardoskút 
alapjaiban békés természetű és kulturált környezetű 
falu. Minden erőmmel igyekezni fogok és szorgalma-
zom ezen előnyös tulajdonságok megőrzése mellett 
az előnytelen, közösséget bomlasztó tulajdonságok 
megfékezését. Ehhez azonban Önre nagy szükség van. 
Megköszönök minden támogatást, és munkám során 
sokat segít az őszinte és előrevezető kritika. 

Megköszönöm a jelenlegi képviselő-testület munkáját, 
és bízom abban, hogy a jövőben is legalább ilyen jól 
szolgálja az önkormányzat feladatát és segíti munkámat 
az újra választott testület.  Kérem, segítsen Ön is. Le-
gyen tudatában, hogy a jövőt illetően mindenki felelős. 
Ezért is menjen el szavazni október 12-én.

 
Tisztelettel: Lengyel György
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Gál Mihály - független képviselő jelölt

Tisztelt Kardoskúti lakosok!

Először is szeretnék bemutatkozni. Gál Mihály vagyok 
1973-ban születtem. Családommal már évtizedek óta 
élek a kis falunkban. Több éve vállalkozóként dolgo-
zok, ezáltal még jobban megismerhettem a faluban élő 
embereket és problémáikat. Lehetőségeimhez képest 
eddig is próbáltam támogatni a falu rendezvényeit, 
illetve polgárőrként tevékenykedek településünkön. 
Még jobban szeretnék a falu életében részt venni, ezért 
úgy döntöttem, hogy független képviselőként indulok a 
választáson. Amit ígérhetek, hogy minden tudásommal 
segítem a település fejlődését, ehhez kérném az önök 
szavazatát. 

Az én elképzeléseim:
1. Idősek napközi otthonának létesítése, mivel elég sok 
idős ember él a falunkban. Az iskola vagy a bázis épülete 
már adott volna, és ott lehetne kialakítani a napközi 
otthont vagy akár idősek otthonát is. 

2. Településünk népesség növelése, különböző támoga-
tásokkal. Kiüresedett házak önkormányzati felvásárlása, 
és a több gyermeket vállalók részére kedvezményes 
kiutalása. Magasabb letelepedési támogatás, több gyere-
kes családoknak akár vissza nem térítendőn is. Újszülött 
támogatásához életbiztosítás ajándékozása.  

3. Tehetséges Kardoskúti fiatalok támogatása, illetve fi-
atalok  helyben tartása. Alapítvány létrehozásával. Helyi 
lakosok 1%-os adójának felajánlásával. Szponzorokkal, 
és munkahely teremtésével. 

4. Valós munkahelyek teremtése, induló vállalkozások 
támogatása, segítése. Az önkormányzat végezhetne 
vállalkozói tevékenységet, melyből önálló bevételeket 
teremthet. Ez által a helyi lakosok számára munkahelyet 
biztosíthatna. 

5. Sportolási lehetőségek kialakítása: a füves futballpá-
lya igénybevételével ahol szociális helyiségeket lehetne 
kialakítani, hogy alkalmas legyen rendezvények lebo-
nyolításához. Ami abból a szempontból is jobb lenne, 
hogy kevésbé zavarná a lakosságot és nagyobb tér lenne 
mint a parkban. 

6. Szorgalmaznám a járdák rendbe tételét, illetve a 
kerékpárút építését. Valamint a településen térfigyelő 
kamerák telepítését.

Kérem a választókat, hogy október 12-én minél többen 
éljenek a választói jogukkal. Amennyiben úgy gondol-
ják, hogy érdemes lehetek a képviselői megbízatásra 
úgy kérem támogassanak szavazatukkal. 

                                                          Tisztelettel: Gál Mihály
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Kedves Kardoskútiak!

Október 12-én választás lesz településünkön is. Úgy 
döntöttem, hogy újra elindulok független önkormány-
zati képviselő jelöltként azért, hogy folytathassam négy 
évvel ezelőtt megkezdett képviselői munkámat, és to-
vább szolgáljam Kardoskút lakosságát. Engedje meg, 
hogy ismertessem Önnel elképzeléseimet és terveimet 
az elkövetkezendő öt évre. Tizenharmadik éve dolgo-
zom településünk önkormányzatánál. Négy éve képvi-
selőként és kettő éve alpolgármesterként is igyekszem a 
település és az emberek ügyes bajos dolgait előre vinni. 
A napi munkavégzésem alatt folyamatos kapcsolatban 
vagyok a lakosokkal, mondhatni állandó fogadóórát 
tartok, hiszen napi szinten keresnek meg az emberek 
gondjaikkal, problémáikkal. Az elmúlt kettő évben úgy 
érzem, hogy sikerült jó munkakapcsolatot kialakítanom 
polgármester úrral. Egy a gondolkodásunk iránya és kö-
zösek az elképzeléseink is. A mai felgyorsult és változó 
világ megköveteli a fiatalos lendületet és dinamizmust. 
Figyelni kell, előre készülni a pályázati lehetőségekre. 
Ami véleményem szerint a legfontosabb az az, hogy 
sohasem szabad veszélyeztetni a település anyagi tarta-
lékait. Csak a meggondolt és jól átfontolt gazdálkodás 
mellett lehet biztos jövője Kardoskútnak. A jelenleg 
folyó beruházásokat és terveket jól ismerem. Szeretném, 
ha a megkezdett elképzelések mihamarabb megvalósul-

nának: az edzőterem elindítása, az állami gazdaságban 
zúzott kőből az út felújítása. A következő ciklusban 
terveim között szerepel a megújult parkunkban bizton-
sági kamerák elhelyezése. A település járdái régóta évről 
évre megújulnak, ezt a folyamatot követni kell, mert 
még vannak elhanyagolt szakaszok. A polgárvédelmi 
bázison folytatni kell az elkezdett munkát, pályázati 
lehetőségek bevonásával felújítani az épületet és további 
munkahelyeket teremteni. A törvényi változások miatt 
Kardoskúton az idei tanévtől csak alsó tagozat maradha-
tott. Sok munkánk volt abban, hogy meg tudtuk őrizni, 
ha mást nem csak a csíráját az iskolának. A következő 
időszak az „építkezésé” lesz. Vonzóvá kell tenni már az 
óvodás korosztály számára a helyi lehetőségeket, hogy 
minél több szülő döntsön saját intézményeink mellett. 
Szeretném, ha elindulhatna helyben a felnőttképzés, 
így szerezhetnének újabb szakmát vagy érettségit a 
helyi emberek. Támogatni fogok és kezdeményezni 
minden olyan programot, ami a fiatalokat összetartja. 
Szorgalmazom azokat az eseményeket, ahol az if-
júság közös programokat szervez magának. Az 
idősek és az egészségügyileg rászorultak segíté-
sére létrehozott házi segítségnyújtó szolgálat szá-
míthat továbbra is segítő közreműködésemre.
A turisztikai egyesület céljaival egyetértek és szeret-
ném, ha sikerrel végeznék munkájukat. Ehhez min-
den tőlem telhető segítséget megadok. A kulturális 
egyesületünkkel azon leszek, hogy minél több helyen 
népszerűsítsük településünket. Az amatőr színjátszás 
hagyományát ápolva és tovább víve fontosnak tartom 
ezt a kis közösséget is megtartani és bővíteni.  A ha-
gyományos rendezvényeink mellett szeretném, ha a 
külterületeken szintén egyre több programmal tudnánk 
a közösségi életet felpezsdíteni. A következő évben a 
települési weboldal tíz-, a helyi újság öt éves lesz. Fon-
tosnak tartom, hogy továbbra is a nyilvánosság legyen 
jellemző a testületi munkára és a közéleti események-
re. Kérem Önöket, hogy ötleteikkel és problémáikkal 
ezután is keressenek meg, hiszen csak akkor tudunk 
előre jutni, ha közösen, nyíltan beszélünk ezekről. 

Bízom benne, hogy újból bizalmat kapok Önöktől 
és újabb lendülettel nézhetek a következő ciklus elé. 

Köszönöm, hogy végigolvasta bemutatkozásomat. 

Tisztelettel: 
Varga Pál

Varga Pál - független képviselő jelölt

hirmondo_2014_szeptember.indd   10 2014.09.23.   15:45:01



11KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2014. szeptember

Mórocz Lajos - független képviselő jelölt

Tisztelt kardoskúti lakosok, ismerősök, barátaim!

Mindenek előtt ezúton szeretném megköszönni az 
elmúlt négy évre megszavazott bizalmat, melyben 
képviselhettem településünk lakóit, érdekeit, részt 
vehettem falunk fejlődésében, szépülésében!

A mögöttünk lévő időszak bővelkedett fordulatokban. 

Éltünk a pályázati lehetőségekkel, így belterületen szá-
mos közintézmény épülete kívül-belül megújulhatott. 
Közterületünkön átalakításra került a játszótér-park, 
mely gyermekeknek, fiataloknak, idősebbeknek egy-
aránt nyújt kikapcsolódást, társasági összejövetelekhez 
helyszínt.

Felújítások, beruházások nem csak Kardoskút belte-
rületén, hanem a hozzá tartozó Pusztaközponton is 
történtek. (pl. Olvasókör)

A ciklus közepén tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Ramasz Imre polgármester helyének betöltéséről kellett 
falunknak dönteni. Településünk lakói a fiatal, ambici-
ózus Lengyel György személyében látták a megfelelő 
folytatást.  

Közös hivatalt hoztunk létre Csanádapácával és Puszta-

földvárral, ami véleményem szerint jól működik.

Támogattuk fiataljaink művelődését, sportolási lehe-
tőségeit, idősebbjeink pihenését, tartalmas időtöltését, 
kirándulásait.

A rászoruló családoknak a lehetőségekhez mérten 
minden esetben segítséget nyújtottunk.
 
Én a jövőre nézve felelőtlen ígérgetésekbe nem bo-
csátkozom, de mindenkor a lehetőségekhez mérten a 
legjobb tudásom, szándékom szerint kívánom a falu 
érdekeit képviselni, legyen szó gyermekek, fiatalok, 
idősek érdekeiről, új pályázati lehetőségekről, felújítá-
sokról, beruházásokról. 

Bízom, hogy a falu lakosai pozitívnak találták az el-
végzett munkámat a településünkért és kérem, hogy 
támogassanak szavazatukkal, hogy a jövőben is józan, 
reális gondolkodásommal, meglátásaimmal szolgál-
hassam, képviselhessem Önöket.

    Tisztelettel:

          Mórocz Lajos Zoltán
   független képviselő jelölt
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Szemenyei Sándor - független képviselő jelölt

Szemenyei Sándor vagyok, születésemtől kezdve Kar-
doskúton élek. Jelenleg nyugdíj mellett családi gazdál-
kodást folytatok. Nős vagyok, két gyermekem és két 
unokám van. 

Már a képviselői munkám előtt is sokat tettem a falu 
fejlődéséért, tevékenyen részt vettem a gáz- és vízhá-
lózat kiépítésében és járdák, szilárd burkolatú utak 
építésében. Ezen munkák során fogalmazódott meg 
bennem, hogy részt vegyek a falu életét befolyásoló 
döntések meghozatalában is. 

Ezzel az elhatározással indultam az 1998-as választáson. 
Így lettem önkormányzati képviselő azzal a céllal, hogy 
továbbra is tenni tudjak Kardoskút fejlődéséért, jelenleg 
is képviselő vagyok. 

Tevékenységem során a testületi üléseken, folyamatosan 
javaslatokat tettem a falu életét kedvezően befolyásoló 
beruházásokra. Támogattam a lakosság életkörülmé-
nyeit szolgáló intézkedéseket. 

Például megterveztem az árusító pavilont és a kivitele-
zésben is segítséget nyújtottam.

Nem zárkóztam el a munkagépeim rendelkezésre bo-
csátásától sem ha a helyzet úgy kívánta.

Képviselői tiszteletdíjamból támogattam a színjátszó 
kört, a polgárőrséget, a diákok utaztatását, nyaralását.  
A jövőre nézve nyilvánvaló, hogy pályázatok nélkül 
nincs fejlődés, nincs előre jutás. Ezért minden a tele-
pülésre szabott pályázatot támogatok. 

Többek között támogatom a START programot a falu 
természeti adottságaira és sajátosságaira kialakítva. 
Tovább folytatni a szociális étkeztetést és fejlesztést. 
Megadni minden elérhető támogatást az iskolának és 
az óvodának. 

Terveim között szerepel a házi gondozói szolgálat to-
vább fejlesztése.

Járdaépítés, kerékpártároló létesítése, kerékpárút meg-
valósításának szorgalmazása. 

Mint gazdálkodó ember megszoktam, a döntéseimet 
úgy hozzam meg, hogy azoknak minden következmé-
nyét viselnem kell. Ezért önkormányzati képviselőként 
is ezt a felelős döntéshozatali magatartást kívánom 
megvalósítani.

A jövőben is a kardoskúti lakosok érdekeit kívánom 
érvényesíteni a képviselő testületben, amennyiben 
megtisztelnek bizalmukkal, folytatva a több mint egy 
évtizede megkezdett munkát.

Tisztelettel:
Szemenyei Sándor
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Kis Bálint - független képviselő jelölt

Tisztelt Kardoskútiak! 

A 2014. október 12. –i önkormányzati választásokon 
független képviselő jelöltként indulok a megmérette-
tésen. Azon lakosok számára, akik még nem ismernek, 
szeretnék bemutatkozni. Kis Bálint Péter, 45 éves, 
nős, két fiúgyermek édesapja vagyok. 1990 óta élek 
Kardoskúton. Családom és munkahelyem köt ehhez 
a faluhoz, feleségem Kisné Károlyi Marianna 25 – éve 
áll a falu szolgálatában, én magam 28 - éve dolgom a 
MOL Nyrt. – nél és annak jogelődeinél a Kardoskút 
és Battonya területen. Az életemet politikai pártoktól 
függetlenül élem. Joggal kérdezhetik, miért döntöttem 
úgy, hogy képviselőjelöltként elinduljak a falunkban, 
hisz nem vagyok tősgyökeres kardoskúti.  
Azért döntöttem a képviselői jelölésről, hogy szakmai 
tehetségemet, emberi tulajdonságaimat a mai politikai, 
gazdasági helyzetben egy fiatal polgármester mellett, 
aktívan működő testületben a falu javára tudjam for-
dítani.
Nem akarok betarthatatlan, kampányszerű ígéretek 
tenni, anélkül, hogy az önkormányzat működési 
rendjét, az azt szabályozó jogszabályi hátteret meg ne 
ismerjem.
Ismeretim szerint a falu lakosságának több mint 2/3 
–a szép korú, akik számára az élet minőségüket befo-
lyásoló, folyamatos egészségügyi ellátásukat biztosító, 

azt javító intézkedéseket szeretném a lehetőségekhez 
képest fejleszteni. A tanya gondnoki szolgálat tovább 
fejlesztést, a szolgáltatások bővítését javaslom.
A falunkban az utóbbi évek számos, értékes beruházás 
valósult és valósul meg, középületeink felújítása, főtér 
szépítése, EU konform játszótér kialakítása. Lakosokkal 
beszélgetve az ajánlások gyűjtésekor fontos informá-
ciókat kaptam, melyekből az alábbi következtetéseket 
vontam le: 
- nem minden esetben rendelkeztek megfelelő infor-
mációval
        o példa: sokan nem tudják, hogy miért nem valósult 
meg a kerékpárút, Kardoskút – Orosháza között
- nem keresték Őket, hogy van-e problémájuk, a falu 
környezetét, működését javító javaslatuk
- nem tudják, hogy mire lehet pályázni és mire pályá-
zott, pályázik a falu?
Munkámból kifolyólag, mindig a csapat munka híve 
voltam, vagyok, melynek fő ismérve, hogy a csapat ta-
gokból a lehető legtöbbet kell kihozni, azon a területen 
ahol profik. Be kell vonni a falu lakóit a döntési folya-
matokba, ki kell kérni a véleményüket! Ezt szeretném 
megvalósítani. 
Számos javaslatot kaptam, olyan témákban mely hosz-
szútávon a faluban munkahelyeket biztosíthat, ezeket 
támogatom.
- Térségünkben a jelenlegi helyzetben a turizmus egy 
olyan lehetőség melyet ki lehet és kell használnunk. 
A falu adottságai a Nemzeti park nagyon jó alapot 
biztosít ehhez.
- A faluban működő vállalkozásokat a jogszabályi ke-
retek között javaslom támogatni.
Jelen helyzetben a fiatalok elvándorlása országos je-
lenség, melyet a munkaerő piaci helyzet és az oktatási 
reform sem oldott meg, azonban a mi felelősségünk 
a gyermekeink számára, egy hagyomány tiszteleten 
alapuló, erkölcsi bázist biztosítani.
A faluban működő színjátszó társulat ékes példája en-
nek, melynek fejlesztését, működését fontosnak tartom.
Az iskolával kapcsolatos, sajnálatos eseményt nem 
kívánom minősíteni, mivel nem ismerem a pontos 
körülményeket. Azonban a lehetőségek és körülmények 
megismerését követően keresni fogom a falu számára 
legjobb megoldást!
Amennyiben úgy ítélik meg, hogy képviselőként a falu a 
közösség javát szolgálni tudom, kérem szavazzanak rám. 

Kis Bálint Péter sk.
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Pusztai Ádám - független képviselő jelölt

1944. március 1-én születtem Orosházán. Szüleim 
földművesként – egyéni gazdálkodóként, majd ter-
melőszövetkezeti tagként dolgoztak. Tanulmányaimat 
Orosházán, majd Szegeden folytattam és középiskolai 
matematika-fizika szakos tanári végzettséget szereztem 
1967-ben. Sarkadon – az Ady Endre Gimnázium és Me-
zőgazdasági Szakközépiskola -, majd Orosházán, a 612. 
számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben dolgoztam 
szaktanárként, később igazgatóhelyettesként. 1989-ben 
megpályáztam és el is nyertem a Kardoskúti Általános 
Iskola igazgatói állását és nyugdíjba vonulásomig itt is 
dolgoztam. Feleségem – Szikora Mária szintén pedagó-
gusként dolgozott nyugdíjazásáig. Három gyermekünk 
mindegyike Budapesten él és dolgozik – az idősebbik 
lányom, Krisztina és a fiam, Ádám mérnökként, a fia-
talabb lányom Mónika, tanárként.

Önkormányzati képviselőnek történő megválasztásom 
esetén az eddigi tevékenységemet kívánom folytatni. 
Képviselői munkámat az első önkormányzati választás 
óta végzem. Szeretném elérni, hogy az itt élő emberek 
még szebbnek, még élhetőbbnek érezzék településün-
ket. Az egyik – és régóta vágya az itt élőknek a kerék-
párút megépítése Orosházáig. Ez nem csak a munkába 
járást könnyítené meg több itt lakó embernek, hanem a 
táj turisztikai értékét is növelné. Úgy gondolom, hogy 
a megvalósításhoz feltétlenül hozzá kívánok járulni.

A járdák, utak és parkok rendezettségét, ápolását szük-
ségesnek tartom és támogatom a település éves költség-
vetésének ide vonatkozó tételeit. Továbbá fontosnak 
tartom a közterek gondozottságának állandó szinten 
tartását és javítását. Nagy figyelmet kell fordítani közin-
tézményeink állagmegóvására – a szükséges felújítások 
felmérésére, annak megtervezésére és megvalósítására. 
Azon fogok munkálkodni, hogy a közellátás színvonala 
a lehetőségekhez képest javuljon, vagy legalább szinten 
maradjon. Az anyagi ráfordításon kívül erkölcsi támo-
gatást is nyújtani kell.

Döntő fontosságúnak tartom az itt élő emberek élet- 
és munkakörülményeinek alakulását. Lehetőségekhez 
képest biztosítani kell a munkahelyek számának növe-
kedését. A munkahelyteremtést akár saját erőből, akár 
vállalkozások támogatásával, akár pályázati lehetőségek 
feltérképezésével – források kiaknázásával kell elérni. 
Cél a munkanélküliek számának minimalizálása. A 
rendszeres munkavégzés a családoknál a gyermekek 
napközbeni felügyelete gondozása, nevelése mellett 
lehetséges. Éppen ezért az óvodai-iskolai ellátást itt 
helyben elengedhetetlennek ítélem meg. Az ismert 
oktatási létszámnormatívák elérése vagy megközelítése 
igen fontos. Az óvoda és az iskola munkájának nagyobb 
publikációt kell kapnia. Ki kell találni új – a szülők és 
a gyermekek számára vonzó – tevékenységi formákat 
és azokat propagálni a településen kívül is. Emellett a 
nevelés- oktatás színvonala semmit sem romolhat. Úgy 
gondolom, hogy e téren van lehetőség és kitartó, szívós 
munkával el lehet és el kell érni, hogy óvodánk és első 
lépésben iskolánk alsó tagozata megerősödjön – tevé-
kenységemmel ezen munkához kívánok hozzájárulni.
Településünk életében fontos a kultúra, a hagyományok 
ápolása, a civil szerveződések tevékenysége. Munkáju-
kat feltétel nélkül támogatom és részt veszek a községi 
és állami ünnepségeken, rendezvényeken. Egyes em-
berek ügyes-bajos dolgainak megoldásában igyekszem 
segíteni – akár saját ismereteim felhasználásával, akár 
testületi szinten.

Az önkormányzatiság fontos színtere a település 
életének szervezése - irányítása, a képviselő-testületi 
tevékenység. A munkából igyekszem a jövőben is ak-
tívan részt venni, kezdeményezni, javasolni, elfogadni. 
Tevékenységemet mindig a jogszerűség alapján végzem.

Pusztai Ádám
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Geiszt László- FIDESZ - KDNP képviselő jelöltje

Geiszt László vagyok, a Fidesz képviselő jelöltje. Bár 
személyesen már biztosan ismer, engedje meg, hogy a 
Fidesz képviselőjelöltjeként bemutatkozzak:

1965 születtem, tősgyökeres Kardoskúti vagyok, ide köt 
minden a családom és szüleim, munkám és minden 
barátom. Nős vagyok, egy leánygyermekkel és egy le-
ányunokával büszkélkedhetek. Hat éve az ATI-VIZIG-
nél dolgozom. Iskolai végzettségem szakmunkásképző 
és az ATI-VIZIG-nél folytatott munkám által Gát-és 
Csatornaőr tanfolyamot végeztem el. Már évek óta 
foglalkozom közfoglalkoztatottakkal, akik változó lét-
számmal voltak az évek folyamán és jelenleg is vannak 
több településen.

Több mint 10 éve támogatom a Fideszt. Soha nem ka-
cérkodtam azzal a gondolattal, hogy képviselő legyek, 
ám az utóbbi időben a településért végzett munka 
során sok mindenkivel találkoztam. Többen is felkér-
tek, hogy vállaljak tisztséget a falu életében. Mikor 
Simonka György országgyűlési képviselő is erre kért 
úgy gondoltam akkor teszem a legjobbat az itt élőknek, 
ha elfogadom a felkérést.

Képviselői munkám során törekednék arra, hogy 
megvalósulna Kardoskút-Orosháza közötti kerékpár-
út. Talán a segítségemmel több munkahelyet tudnánk 

teremteni a Startmunkaprogram keretein belül is. A 
településen nem állhat meg az infrastrukturális fej-
lődés sem, szeretném, ha külterületen és belterületen 
egyaránt több járda szakasz javításra kerülne, néhány 
helyen szükség lenne szilárd burkolatú útra is. Kül- és 
belterületen is szükséges lenne néhány helyen a köz-
világítás bővítésére és még hosszan sorolhatnám a jól 
ismert programpontjaimat.

Összegezve szolgálni szeretném a településemet min-
denben, amiben csak tudom. Ma még nehezen lehet 
megjósolni, hogy 3-5 év múlva miben tudom segíteni 
szülőfalumat, de az biztos, hogy a Fidesszel a hátam 
mögött, az országgyűlési képviselő támogatásával, a 
Fideszes polgármesterekkel magam körül én minden 
követ igyekezni fogok megmozgatni, hogy céljainkat 
elérjük.

Kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal és kérem 
október 12.-én szavazzanak rám!

Köszönöm:
Geiszt László

FIDESZ-KDNP Képviselőjelölt
+36/30-633-8122
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Ismét lezajlott a nyaranta 
megrendezésre kerülő 
kardoskúti egyhetes nyári 
tábor.

Ez évben nagy hangsúlyt 
kaptak az élménypedagó-
giai módszerek keretében 
szervezett játékok. 

Különböző kellékek, úgy-
mint walkie-talkie, kötél 
és labda segítségével tölt-
hettek el izgalmas órákat a 
nyár utolsó hetében a gye-
rekek. A táborban ismét 
közel harminc gyermek 
fordult meg, akik a játékok 
mellett Gál József segítsé-
gével kukoricacsuhéból 

készítettek virágokat és 
különböző dísztárgyakat 
is alkottak. Andrékóné 
Katikával a gyermekek 
színes fonalakból külön-
böző fonástechnikákkal 
gyönyörű karkötőket  

készítettek. Most is hang-
súlyt kapott az egészséges 
életmódra nevelés, ezért 
Tibáné Hamvasi Zsuzsan-
na irányításával kétféle, 
egészséges alapanyagok-
ból összeállított pizza,  

illetve desszertként muffin 
került ki a sütőből. Szokás 
szerint a pénteki napot 
ismételten a Tótkomlósi 
Rózsa-fürdőben töltöttük, 
szerencsére az idő kegyes 
volt a gyerekekhez, így 
mind a benti-, mind a 
kinti medencéket tudták 
használni.   

A gyermekeket megkér-
dezve egy élményekben 
gazdag, jó hangulatban 
eltöltött táborral zárhatták 
a nyarat, ezzel felkészülve, 
feltöltődve a következő 
tanévre. 

Török Attila,  
a tábor vezetője

Nyári tábor - élménypedagógiai módszerekkel

Zánkán nyaraltak a hetedikesek
Az Erzsébet programban 
pályáztunk államilag 
támogatott nyári táboro-
zásra. Pályázatunk nyert. 

Egy élményekben gazdag 
hetet tölthettünk a cso-
dálatos környezetben, a 
Balaton északi partján, a 
kb. 200 hektáron kiépített 
Zánkai Gyermek és Üdülő 
Centrumban, ahol nya-
ranta több ezer gyerek ve-
het részt az állam által tá-
mogatott táborozásokon.
 
A Balatonban a fürdő-
zés, vízi biciklizés, vízi 
vetélkedő mellett számos 
érdekes programból vá-
logathattunk. Esténként 
meseszínház, koncert, 
táncház vagy diszkó, nap-
pal különböző érdekes 

játékos vetélkedőn - tá-
borismereti, botanikus 
vagy az Erzsébet vetél-
kedő Ki mit tud, tábori 
olimpia - vehettünk részt. 
Így még azt az egy napot, 
amikor esett az eső is, 
jó kedvvel tölthettük el.
K ö s z ö n j ü k  L e n g y e l 

György polgármester 
úrnak és a községi ön-
kormányzatnak, hogy 
segítették utazásunkat, 
így jelentős költségtől kí-
mélték meg a szülőket. 
Külön köszönjük Varga 
Pál alpolgármester úr-
nak, hogy a kisbusszal 

elszállított bennünket és 
türelmesen várt ránk, még 
mi a hajókiránduláson 
megcsodálhattuk a Ti-
hanyt és Balatonfüredet 
körül ölelő táj szépségét.
Bár útjaink elválnak, 
szeptemberben külön-
böző iskolákban kezd-
jük el  a  nyolcadikos 
tanulmányainkat, de e 
„szép közös élményünk-
re” még sokáig szíve-
sen emlékezünk majd.

A Kardoskúti Iskola volt 
hetedik osztályos tanulói:
Arany Dániel, Arany Dori-
na, B. Szabó Gyula, Dénes 
Gabriella, Haasz Edith, 
Havasi Gyula, Nádasdi 
Alexandra és osztályfőnö-
kük, Gombkötő Lajosné.

Fotó: VP

Fotó: TA
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Német tábor

Augusztus első felében a német nyelvvel ismerkedhet-
tek meg a jelentkező diákok tábor keretében. 

Mihalik Éva szülő kezdeményezésére Benséné Bánki-
Horváth Klára tanárnő tartotta az ötnapos foglalko-
zásokat az általános iskolában. A táborban tizenkettő 
gyermek vett részt, támogatók jóvoltából kedvezményes 
hozzájárulással. A jó hangulatú órákat mozgásos- és 
szellemi játékok sora jellemezte, így a német nyelv 
alapjait nem a megszokott iskolai módszerrel, hanem 
kötetlenebb formában sajátíthatták el a gyerekek. A 
foglalkozások java az udvaron a szabad levegőn zajlott, 
így a többórás mozgás után jóleső fáradsággal mentek 
haza a nebulók. Az öt nap végén sokan sajnálattal vet-
ték, hogy vége lett a tábornak. A gyerekek örömmel 
bontogatták ki személyes kis ajándékaikat, amivel a 
tanárnő kedveskedett nekik. Reméljük, hogy nem ez 
volt az utolsó német tábor, lesz majd folytatása.

NB

Július első hetében ötnapos táborozásra nyílt lehetősé-
ge tíz helyi iskolásunknak Orosházán, a Rotary Club 
szervezésében, amelyet településünk képviselő-testülete 
anyagilag is támogatott. A jó tanuló gyerekek számára 
évről-évre szerveznek az orosházi rotarysok tábort, 
amelyhez az idén először kardoskúti gyerekek is csatla-
kozhattak. Az önkormányzat kisbuszának segítségével 
juthattak el a gyerekek a táborba, majd a nap végén haza. 
A táborozók különböző foglalkozásokon vettek részt 
Gellértegyházán. Sokak örömére a programban agya-
gozás, korongozás, szellemi fejtörők mellett íjászkodás 
is szerepelt, majd az utolsó tábori napot a Kardoskútiak 
meghívására Pusztaközponton szerveztük meg, ahol a 
Kardoskúti Faluszépítő- és Turisztikai Egyesület látta 
vendégül a gyerekeket. A diákok lovas kocsival érkeztek 
meg hozzánk, majd ebéd előtt Kocsis Péter mutatta be 
a nemzeti parkot és a főbb látnivalókat, majd az ebéd 
következett. A helyben főzött paprikás krumpli után 
kemencében sült túrós lepényt kóstolhattak meg, amit 
Prozlik Csaba saját kemencéjében sütött ki a gyerekek-
nek. Az ebéd után tartalmas délutánban volt részük a 
nebulóknak. Az Olvasókör udvarán kisebb csoportok-
ban szalmafonás, méhészbemutató, íjászkodás és Török 
Attilával csoportos játékok következtek.  A táborosok 
színvonalas ellátását és foglalkoztatását köszönjük az 
egyesület résztvevői tagjainak: Andrékó Pálné, Bodrogi 
József méhész és neje, Kocsis Péter, Prozlik Csaba és 
neje, Simon János, Vargáné Neller Borbála és Vízvári 
Zoltán.                                                           Írta és fotó: NB

Gellértegyházáról a pusztába

Fotó: Kincses Éva
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Lengyel György polgármester 
meghívására információs fórumot 
tartott Gyebnár Péter Békés me-
gyei- és Ponicsán Péter Csongrád 
megyei vidékfejlesztési referensek 
a Pusztaközponti Olvasókörben. 

A Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési 
Hivatal fórumán megjelentek a 
környező települések polgármesterei 
mellett a civil szervezetek képviselői 
is. Településünkről mind a három – 
Kardoskút Községért Közalapítvány, 
Kardoskúti Faluszépítő és Turiszti-
kai Egyesület illetve a Kardoskúti 
Főnix Kulturális Egyesület – civil 
szervezet képviseltette magát. A Ma-
gyar Nemzeti Vidéki Hálózat mű-
ködését, célját és a jövőben várható 
pályázati lehetőségeket ismertették 

a szakemberek. Jelen volt továbbá 
Deák György, az Olvasókörök Or-
szágos Szövetségének társelnöke 
és Szenti Tibor néprajzkutató, akik 
ismertették a Vásárhelyi Pusztáért 
Szövetség létrejöttének mozzana-

tait és a jövőbeni terveket. A fórum 
résztvevői egy baráti beszélgetés 
közben megtekintették az olvasókör 
udvarán újonnan megépült ke-
mencét, galambdúcot és kerek ólat.

VP

Információs fórum az olvasókörben

Címvédés nem lett, ám ismét egy jóízűt főztünk

A tavalyi elsőség után ismét ne-
vezett a nyolcadik alkalommal 
megrendezett Csanádapácai Ka-
kasfesztiválra településünk kép-
viselő-testületének tagjaiból álló 
csapatunk. 

A csanádapácai önkormányzat meg-
hívására ismét részt vettünk a neves 
gasztronómiai fesztiválon. A Pusztai 

Kakasok néven ismert főzőcsapat 
élén Mórocz Lajos képviselő állt, aki 
mellett inkább csak szorgoskodott és 
kóstolgatott a csapat többi tagja. A 
korán kelők már hat órára odaértek, 
hogy átvegyék a bográcsba valót. 
Főzés közben csapatunkat is meglá-
togatta Prohászka Béla Venesz-díjas 
mesterszakács, aki mellett a zsűriben 
Lengyel György polgármester is  

helyet foglalt. Az idén a testület 
csapata mellett a turisztikai egyesü-
letünk tagjaiból álló főzőbrigád is 
fakanalat fogott, illetve a kardoskúti 
Szűcs Csaba családjával, barátaival 
is részt vett a főzőversenyben. A 
vidám, kellemes nap mindenki szá-
mára igazi kikapcsolódást jelentett. 

NB
Fotók: VP, PE
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Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt  
lakosságot, hogy az önkormányzat 
által vásárolt defibrillátor készülék 
elhelyezésre került a polgármesteri 
hivatal homlokzati falán egy zárható 
szekrényben. Ha valaki környeze-
tükben összeesik, eszméletlenné 
válik, úgy látják, hogy nem lélegzik, 
megállt a szíve azonnal hívják a 
mentőket a 104-es telefonszámon. 
Mondják el pontosan, hogy mi 
történt és pontosan hova várják a 
segítséget. Ezt követően hívjanak fel 
valakit az alábbi személyek közül, 
mert ők rendelkeznek kulccsal a 
defibrillátor szekrényhez és tud-
ják használni magát a készüléket: 

Dr. Bradean Constantin 
06-30/436-7058 

Kisné Károlyi Mariann 
06-20/334-3575 
Lengyel György 
 06-20/972-4182 

Szabóné Miklós Ildikó 
06-20/804-2161

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna 
06-30/467-6104 

Török Attila 
06-30/299-5913

Varga Pál 
06-30/281-9995

Kulcs az élethez - defibrillátor készülék

Tavaly megnyertük, az idén megvédtük az első helyünket

A Bács- Kiskun Megyei Baleset- 
megelőzési Bizottság és a Falu-
gondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesülete meghirdette a „Falu-
gondnokok Négy Keréken” elneve-
zésű közlekedésismereti versenyt, 
amely Baján került megrendezésre.

Három fős csapatok jelentkezését 
várták a szervezők, hogy azok egy-
mással számos területen mérhessék 
össze tudásukat és ügyességüket. 

A csapat minden tagjának be kellett 
mutatnia oktató és vizsgabiztos je-
lenlétében vezetési ismereteit, amely 
feladatot Baja forgalmas belvárosá-
ban kellett végrehajtani. Ezt köve-
tően KRESZ tudásról kellett számot 
adni, tesztlapot kellett kitölteni. 

Az egyéni versenyszámokat köve-
tően csapatban is helyt kellett állni, 
hiszen számtalan feladat várta még 
a résztvevőket: KRESZ táblákat 

megfelően kiszínezni, párosítani 
azokat a pontos elnevezésekkel, 
egészségügyi ismeretekből elmélet-
ben és gyakorlatban is bizonyítani 
tudásunkat. A tavalyi évhez hason-
lóan az idén is sikerült megnyer-
nünk ezt a nívós verseny.

A nyertes csapat az alábbi tagokból állt: 
Walterné Bebesi Anikó (Kalocsa-
Negyvenszállás), Rácz Zoltán 
(Makó), Varga Pál (Kardoskút) 
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Az utolsó nagy létszámú 
kardoskúti osztályok 
egyike volt az 1989-ben 
elballagó csapatunk, így 
joggal bizakodhattunk: 
sokan leszünk majd a 25 
éves osztálytalálkozón-
kon is. 

Ez nem jött be, mert bár az 
előkészületek hónapokkal 
korábban elkezdődtek a 
Facebookon, végül még-
sem sikerült olyan idő-
pontot találni, ami min-
denkinek megfelelt volna. 
A júniusi találkozóra kb. 
az osztály fele tudott-akart 
eljönni, közülük azonban 
sokan a párjukat, sőt, gyer-
meküket is magukkal hoz-
ták. És noha természetesen 
mindenki örült mindenki-
nek, azt valahogy külön is 
ki kell emelnünk: Pásztor 
Timi egyenesen Írország-
ból repült haza, hogy ve-

lünk lehessen (és nem jött 
üres kézzel, a dobozos Gu-
inness sörökért meg nem 
lehetünk elég hálásak!). 
Az osztályfőnöki órát ter-
mészetesen a nyolcadikos 
osztályfőnökünk, Gomb-
kötő Csabáné vezényelte 
le, de az iskolát képviselve 
ott volt még Verasztó Jó-
zsef igazgató úr is. Miután 

a legfontosabb tudnivaló-
kat mindenki megosztot-
ta magával kapcsolatban 
az osztállyal, a temetőbe 
vonultunk, ahol egy-egy 
csokor virágot helyeztünk 
el volt igazgatónk, Lantos 
György, és a tragikusan 
fiatalon elhunyt barátunk, 
osztálytársunk, Zsigovics 
Norbi sírjánál. A prog-

ram a művelődési ház-
ban egy éjszakába nyúló 
vacsorával zárult, ahol a 
közös osztálykirándulá-
sok emlékének felidézé-
se közben még a Guin-
ness is mind elfogyott. 
Folytatás öt év  múlva.                   
                        
    

  Buzai Csaba

Huszonöt évvel később

Amint arról már korábban hírt adtunk, polgárőr-
ségünk új autót pályázott meg sikeresen a Darányi 
Ignác Terven belül. A szolgálati autó megérkezett, a 
részletekről Török Attilát, a helyi egyesület elnökét 
kérdeztük.

- Az autó Suzuki SX4 S - Cross márkájú, igen modern és 
számunkra kedvező felszereltségű. A korábban használt 
autónkhoz képest ez várhatóan kedvezőbb fogyasztást 
fog mutatni, ezáltal a költségeink kímélését is nagyban 
elő fogja mozdítani, hiszen új személyautó révén a javí-
tási költségek egy jó ideig megszűnnek. Amit érdemes 
kiemelni még: az autó intelligens összkerék meghajtással 
rendelkezik, így a sáros utakon is könnyedén elmegy. Az 
autó rendelkezik klímával, tempomattal, 9 légzsákkal, 
kulcs nélküli indítással. A matricázás figyelemfelkeltő 
a gépkocsi oldalán, messziről látható még este is, hogy 
járőrözünk a faluban. Bízunk benne, hogy folyamatos 

jelenlétünk a településen továbbra is visszatartó erőt 
jelent a bűnelkövetők körében – tájékoztatta lapunkat 
a polgárőrség vezetője.

A lakosság nevében a polgárőrök önkéntes munkájához 
jó egészséget, az új gépjárműhöz pedig számos baleset-
mentes kilométert kívánunk!                                     NB

Suzuki, a mi autónk - terepjáró a polgárőrségnek

Fotó: VP

Fotó: NB
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Tarhoson szerepelt színjátszó társulatunk
Nem mindennapi meghívásnak voltunk részesei az 
augusztus 20-i nemzeti ünnep előtti vasárnapon, a 
Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület Színjátszó 
Társulatának több tagjával.

Molnár István tulajdonos meghívására igazi tanyanapon 
vettünk részt egy különleges színhelyen. A megjelent 
polgármesterek illetve a Magyar Nemzeti Vidékfejlesz-
tési Hálózat helyi referensének megnyitóbeszédét köve-
tően a Libás tanya kültéri színpadán négy színdarabot 
adtunk elő. A szívélyes fogadtatás után megtekintettük 
a különböző népi mesterségeket- és gasztronómiát 
felvonultató kiállítók sátrait, majd megkóstoltuk a bog-
rácsban főtt ludaskását. A társulat tagjaival meglepődve 
tapasztaltuk, hogy a látványos bemutatók mennyi em-
bert vonzottak a tanyára, amely már önmagában is nagy 
látványosság. Délidőben a hagyományos kenyérszente-
lésre került sor, majd a délutáni órákban Déváról Böjte 
Csaba ferences atya is meglátogatta a rendezvényt. A 
látogatók a „Testvérvárosok kenyerét” is megvásárolhat-
ták ezen a napon, amelynek bevételéből a gyergyói Szent 
Anna Otthonban élő nehéz sorsú gyermekeket segítik 
a helyiek. A sokszínű programban minden korosztály 
megtalálhatta a kedvére valót. A libagágogást elnyomta 

a népzenei műsor, a hagyományőrző betyár bemutató, a 
gyerekeknek szóló bűvészműsor és még sorolhatnánk. 
Odaértünkkor is sok autóval találkoztunk, de amikor 
elhagytuk a helyszínt, a hosszú kocsisorok mentén 
haladva lepődtünk meg, hogy milyen nívós program 
meghívott előadói lehettünk, távol az országút zajá-
tól.  Örülünk, hogy kis társulatunkkal ezen a rengeteg 
látogatót vonzó rendezvényen is népszerűsíthettük 
Kardoskutat. Az, hogy meg volt elégedve házigazdánk a 
műsorunkkal az is jelzi, hogy a novemberi Márton napi 
programjukra ismételt meghívást kaptunk, amelyre 
örömmel készülünk.                                                       NB

Kardoskút Község Ön-
kormányzata Képviselő-
testületének döntése ér-
telmében minden párat-
lan hét csütörtöki napján 
(munkaszüneti nap ese-
tén az azt megelőző mun-
kanapon) reggel 8:00- 
8:45-ig ingyenes vérvételi 
lehetőség nyílik helyben, 
az orvosi rendelőben. 

A levett mintákat a tanya-
gondnoki szolgálat szállítja 
az orosházi laborba min-
tavételezésre. Vért venni 
azon kardoskúti lakosoktól 
áll módunkban, akinek 
TAJ kártyája helyben van 
leadva, mivel a beutalókat 
csak az alapján tudjuk kiál-

lítani. Bővebb információ a 
rendelőben, vagy a 68/429-
025-ös telefonszámon 
kérhető. Első vérvételes 
alkalom 2014. szeptember 
11-én, csütörtökön volt.

Vérvétel helyben

Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2014. 
szeptember 1-től a következő menetrend szerinti 
közlekedés lépett életbe:

Autóbusz indul Pusztaközpontból 06.55-kor, majd 
Kardoskútról a művelődési ház elől 07.00-kor. Az 
állami gazdaság területéről a gyermekeket a tanya-
gondnoki szolgálat a buszhoz beszállítja, majd az óvo-
dás gyermekeket az intézményhez szállítja. Délután 
autóbusz indul Orosházáról 16.10-kor, amely  kimegy 
Pusztaközpontba. Az állami gazdaságban élő diákokat 
a tanyagondnoki szolgálat 16.30-kor szállítja haza.

Menetrend

Fotó: PE
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Huszonöt éve az egészségügyben
Településünk polgármestere,  
Lengyel György május hónapban 
felhívást tett közzé javaslattételre, 
a Kardoskút Községért kitün-
tetés adományozását illetően. 

A kitüntetés azon magánszemélyek 
vagy közösségek részére adomá-
nyozható, akik Kardoskút községért 
maradandót alkottak, illetve kiemel-
kedő tevékenységet végeztek. Az 
adományozásra a helyi rendelet ér-
telmében javaslatot tehetnek az ön-
kormányzat képviselői, a községben 
működő egyházak, pártok, társadal-
mi szervezetek, civil szervezetek és 
magánszemélyek. Lakossági javasla-
tok alapján a képviselő-testület idén 
Kisné Károlyi Mariannát részesítette 
a kitüntetésben. Ennek kapcsán vele 
beszélgettünk a múltról és terveiről.

Mikor és miért döntött az egészség-
ügyi pálya mellett?
- Hatévesen, mert én állandóan beteg 
voltam. Akkoriban Kerekiné Anika 
néni volt a körzeti nővér, aki sok injek-
ciót adott nekem, ám mégsem retten-
tett el, mert már akkor eldöntöttem, 
én is ezt fogom csinálni. A szüleim 
persze eleinte csak megmosolyogtak, 
de amikor már 14 évesen végleg az 
egészségügyi pálya mellett döntöt-
tem, akkor mindenben támogattak.   
- Hogyan érintette a hír, miszerint 
több kardoskúti lakos javaslata alap-
ján a képviselő-testület a Kardoskút 
Községért Kitüntetésben részesíti? 
-Először is meglepett, mert azt gon-
dolom, hogy amit én végzek, az 
olyan, mint aminek természetesnek 
kellene lennie és alanyi jogon jár 
mindenkinek. Nem gondoltam, hogy 
bárki is elismerő szót fog ily módon 
adni a munkámért, mert szerintem 
ez olyan alapvető, mint egy pohár 
víz. Természetesen nagyon jól esik, 
mert értékelik az egészségügyben 

eltöltött eddigi huszonöt évemet. Az 
esett a legjobban, hogy a kardoskúti 
lakosoknak jutottam az eszébe, nem 
mások és máshol döntötték ezt el, 
hiszen ez nem egy kötelezően járó 
elismerés, ha így nézzük. Mivel az itt 
élők javasoltak a kitüntetésre, ezért 
jelent nekem ez sokkal többet, mint 
bármi, ami járna ennyi év után. 
- Kerek évfordulót ülünk, visszate-
kintve hogyan látja, változott-e a 
község lakóinak egészségügyi hely-
zete az elmúlt évtizedek alatt?
- A huszonöt év alatt sok mindent 
elértünk helyben az egészségügy 
terén. Az országos egészségügytől 
eltérően ebben a kis közösségben már 
több mindent meg tudunk előzni az 
odafigyeléssel és a megfelelő tájé-
koztatással. Például sok otthoni kis 
balesetet meg tudunk előzni a figye-
lemfelhívással. A lakosság idősödik, 
az egészségügyi állapotnak elvileg 
gyorsabban kellene romlania. Ám, ha 
jól megnézzük, nem mondhatnánk, 
hogy annyira leromlott állapotban 
van mindenki. Ha jól be van állítva 
a gyógyszer, akkor azért nincs olyan 
nagy gond. Amikor idekerültem el-
esettebb állapotban volt az idősebb 
korú lakosság. Most elmondható, 
hogy van sok fitt nyugdíjas is. A 
fiatalabbak esetében egészségügyi 
téren nincs jelentősebb változás az 
elmúlt évtizedekhez képest. Pici 

gyermekkorban esetleg előjönnek 
problémák - gondolok itt a veleszüle-
tett genetikai- és egyéb betegségekre -, 
de ezek száma sem több mint régen. 
- Vannak-e további céljai, amiket 
munkája során szeretne megvaló-
sítani?
- Szeptember hónap közepétől a hely-
ben történő vérvétel elindul, aminek 
örülök. A jövőbeni tervekről annyit, 
hogy legalább a jelenlegi felszereltség 
melletti gyógyító- és megelőző munka 
színvonalát kell fenntartani. A kép-
zésekre továbbra is eljárok, hiszen ez 
szükséges. Amin lehetne változtatni 
szerintem az az, hogy törekedni kel-
lene, hogy még szorosabbá fűzzük a 
napi kapcsolatot a betegekkel, hogy 
képet kaphassunk, kinek milyen 
egészségügyi problémái lehetnek. 
A megelőzésben ez nagyon fontos 
lépés, főként ebben a mai elszemély-
telenedett, elidegenedett világban. 
A munkámban lényegesnek tartom, 
hogy amit csinálok, azt szeretni kell 
csinálni, mert ha nem szereted, akkor 
nem tudod jól csinálni. Ez a hitvallá-
som, eszerint dolgozom napról napra.

Záró gondolatával egyetértve nem is 
kívánhatunk mást Olvasóink és a te-
lepülés lakossága nevében Mariann 
körzeti ápolónknak, mint további 
szívvel-lélekkel végzett eredményes 
munkát és ehhez jó egészséget!      NB

Fotó: VP
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Az Orosházi Kistérség 
Eg yesített  Gyermek-
jóléti Központja 2014. 
július 23-27-e között 
nyári diáktábort szer-
vezett Ceglédfürdőre. 

A táboroztatáson Kar-
doskútról tízen vettek 
részt negyven gyermek-
kel együtt, akik Csanád-
apácáról, Csorvásról, Ge-
rendásról és Orosházáról 
érkeztek. A táborozás so-
rán lehetőségünk nyílt 
az ismerkedésre, barát-
kozásra és a települések 
közötti kapcsolatépítésre. 
A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a barátságok 
továbbra is fennmaradnak, 
igény mutatkozik a későb-
bi közös találkozásokra, 
programokra. A prog-
ram szervezésének álta-
lános jellemzője, egyben 
fő célkitűzése volt, hogy 
az egészséges életmód, 
egészségtudatos gondol-
kodás a tábori élet min-

den mozzanatát átszője, 
a programelemek pedig 
a résztvevők mindennapi 
életébe való beépülést szol-
gálják. Szerettünk volna 
lehetőséget biztosítani a 
fiatalok számára tartalmas 
kikapcsolódásra, a népi 
hagyományok felelevení-
tésével felhívni a figyel-
müket a hagyományőrzés 
fontosságára és az értékek 
átszármaztatásának fe-
lelősségére. Célunk volt, 
hogy közvetlen tapasz-
talatszerzés útján átélt és 
megvalósított tevékenysé-

gek által – mozgás, sport, 
kézműves foglalkozások 
stb. – a táborban résztvevő 
gyerekek felfedezzék az al-
kotás örömét, tanulják meg 
hasznosan, tartalmasan 
eltölteni a szabadidejüket. 
Hisszük, hogy a táboro-
zás során szerzett tapasz-
talatok, élmények nem 
tűnnek el nyomtalanul. 
A programban résztvevő 
gyermekek a megszokottól 
eltérő környezetben, saját 
tapasztalattal, gyakorlással 
szerzett ismereteik lénye-
gesen maradandóbbak,  

a mindennapi életben 
alkalmazhatóbbak lesznek. 
Néhány érdekesebb prog-
ram a táborozás idejéről: 
természetes anyagokból 
nádsíp készítése, növény- 
és állatvilág ismertető túra 
tanösvényen, számháború, 
szabadidős programok 
a Ceglédfürdői Kaland-
parkban. A program szer-
vezésében Halustyik Éva 
és Török Attila segítkezett 
Lencse Anikó mellett, aki 
a gyerekekkel együtt részt 
vett a tábor életében is.

Ezúton szeretném megkö-
szönni a helyi képviselő-
testületnek a tíz gyermek 
táborozási költségéhez 
nyújtott hozzájárulást il-
letve Szemenyei Sándor 
képviselőnek és Varga 
Pál alpolgármesternek a 
kardoskúti gyerekek utazá-
si költségének átvállalását.

Halustyik Éva
intézményvezető

Ceglédfürdői táborozás
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Évek óta nagy népszerűségnek örvend Pusztaközpon-
ton az olvasókörnél és a múzeumnál megrendezett prog-
ramunk, a Fehértó Napja, amely szakmai- és kulturális 
csemegét kínál a pusztába kilátogató érdeklődőknek.

Az idén a hosszabb túrák kedvelőinek először nyílt 
lehetősége ezen a napon szakvezetéssel egybekötött 
nézelődésre a pusztában. A 20 kilométer sem rettentette 
vissza azokat, akik így közelebbről csodálhatták meg 
a nemzeti park területén található növény- és madár-
világot. Kardoskút - Pusztaközponthoz közeledve, a 
kiskilátó szomszédságban, a különböző jellegzetes ma-
gyar állatfajtákat nézhette meg testközelből a kiérkező 
vendég. A nap folyamán az út széléhez kiterelt szürke 
marha gulya is várta a látogatókat. Mindeközben a kul-
turális programokkal, versenyekkel illetve kiállítások-
ban bővelkedő rendezvényen ismét több ezren fordultak 
meg. Évről-évre egyre több bográcsban fő a szürke 
marha pörkölt ebédre, mivel ez a helyi étel népszerű 
az ország több pontjáról idelátogató vendégek körében. 
A rendezvény megnyitóját követően az Olvasókör ud-
varán most megépült kerekól, galambdúc, táltosfa és a 
régóta áhított kemence hivatalos átadására került sor. 

A most felavatott kemencében - amely a kardoskúti 
önkormányzat eredményes pályázatának köszönhetően 
Muszka Kálmán kivitelezésében készült el - Kardoskúti 
Pusztalángos és túrós lepény sült. Az egész napos sor 
jelezte a kemence körül szorgoskodó turisztikai egye-
sület tagjainak, hogy a finomságokra továbbra is igény 
lesz későbbi rendezvényeink, összejöveteleink során. 
Az átadó ünnepségen Lengyel György polgármester 
kifejezte reményét, hogy a kemence egy újabb közösségi 
hely lesz az itt élők számára. A nap folyamán a bene-
vezett iskolák között természetismereti vetélkedőt ren-
deztek a nemzeti park munkatársai, amelyben a játékos 
ügyességi feladatok mellett a gyerekek pontos megfi-
gyelőképességére is szükség volt. A kilenc csapat között 
szoros verseny alakult ki, ám a tavalyi elsőségét most 
is megőrizte a Békéssámsoni Általános Iskola csapata. 
Második helyen az Orosházi Vörösmarty Általános 
Iskola Székhelyintézménye végzett, a verseny harmadik 
helyezettje a Czina Sándor tagintézmény csapata lett. A 
gyerekeknek, felnőtteknek igazi kikapcsolódást, családi 
programot kínált a természet közelében a Fehértó Napja.

NB

Fehértó Napja tizenötödszörre

Fotók: VP
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