
Játékkiállításra szóló meghívót ka-
pott a kardoskúti Andrékó Pálné és 
kézműves társa, az orosházi Gálné 
Csizmadia Anikó. A páros régóta 
tevékenykedik együtt. A budapesti 
kiállítás sikerként könyvelhető el 
számukra. 

A részletekről kérdeztük az alko-
tókat, elsőként Gálné Csizmadia 
Anikót, aki a Fehértó napi rendez-
vény egyik állandó kézművese, férje 
településünk családgondozója.
- Felkérés vagy pályázat útján jött 
létre a budapesti kiállítás?
A kiállításra felkért bennünket Dr. 
Györgyi Erzsébet Phd., a Kiss Áron 
Magyar Játék Társaság elnöke. A 
Magyar Kézművességért Alapítvány 
2015. évi „Kézművesség a Játék-
világban” című pályázatán a Kiss 
Áron Magyar Játék Társaság díját 

kaptuk, amelyhez kapcsolódott ez 
a lehetőség. 
- Mióta tevékenykednek együtt 
Andrékóné Katikával?
1997-től alkotunk közösen külön-
böző pályaműveket.
- Szakmai szemmel milyennek érté-
keli ezt a lehetőséget?
Nagy megtiszteltetés számunk-
ra. Budapesten az Orlay utcai 
kiállítóteremben a magyar játékké-
szítők legelismertebb képviselőinek 
adnak helyet. Mindkettőnk számára 
ez életmű kiállítás, 23 év alkotásaiból 
válogattunk.
- Milyen játékok láthatók a főváros-
ban?
Pályázatokon részt vett, zsűrizett 
munkáinkat állítottuk ki. Én textil-
játékokat, amiket a Fehértó Napja 
rendezvény látogatói ismerhetnek.
Bemutatom az erdélyi mintakincset 

feldolgozó viaszírásos hímes-tojása-
imat is. A Kiss Áron Magyar Játék 
Társaság facebook oldalán sok kép 
látható a kiállításunkról.
- Visszajelzés érkezett-e már a kiállí-
tási anyaggal kapcsolatban?
A megnyitón nagy elismeréssel szólt 
kiállításunkról Dr. Györgyi Erzsé-
bet, Kalmár Ágnes a Szórakaténusz 
Játékmúzeum és Műhely vezetője, 
és a jelenlévő kollégák, barátok. Sok 
gratulációt kaptunk facebookon is.
- Meddig látható a kiállítás?
2019. április 6-ig, amikor egy kéz-
műves nappal zárjuk a kiállítást.

Továbbiakban Andrékó Pálné a be-
szélgető partner.
- Hogyan találkoztak, ismerkedtek 
meg Anikóval?

(Folytatás a 9. oldalon.)

„Ketten Békésből kézműves játékokkal” Budapesten
Fotó: GJ.
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Remény feletti szeretet és várako-
zás vette körbe a kardoskúti szín-
játszókat már a januári magyar 
kultúra napi bemutató során, ám a 
január 27-i Nemzeti Színházi játék 
egészen más pillanatokat, igazi 
felemelő élményt nyújtott a Főnix 
Társulat tagjai számára. 

Vargáné Neller Borbála alapító tag 
visszaemlékezése a fővárosi szerep-
lésre:
-Álmunk valóra vált a IV. Pajta-
színház Szemle során: a Nemzeti 
Színházban, a Kaszás Attila terem 
jó adottságai között játszhattuk el 
Nóti Károly: Az antennabetyár és 
a Madame Sabin elrablása című 
bohózatokat. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a fellépés előtti órá-
kat Törőcsik Mari neves színésznő  
öltözőjében tölthettük és bepillan-
tást nyerhettünk a kulisszák mögé. 
Az is biztos, hogy fennállásunk óta 

nem volt ilyen kemény felkészülés-
ben részünk. Egyáltalán nem köny-
nyű, igen tevékeny időszakot zárt le 
egyesületünk. Közel három hónap 
alatt tanultuk meg a két új bohózat 
szövegét és mentorunkkal, Fehér 
Tímea színésznővel, a Békéscsabai 
Jókai Színház tagjával, kialakítottuk 
a dinamikus színpadi mozgást a 
helyzetkomikumok javára. Külön 
meg kell említenem, hogy az a 
pozitív hozzáállás, amit községünk 
lakói a felkészülési időszakban a 
biztatásukkal felénk tanúsítottak, 
majd az együttléttel, amikor hetve-
nen elkísértek bennünket – mind-
mind azt sugallják nekünk, hogy 
fontosnak érzik, amit teszünk, ér-
tékelnek bennünket. Ennél nincs is 
nagyobb öröm számunkra. Verasztó 
Lajos díszpolgári címmel kitüntetett 
kardoskúti elszármazott meghívása 
a Király utcai otthonába - amely 
minden bennünket kísérőnek is 

szólt - azt mutatja, hogy a minket 
körülvevő összetartó közösség 
együtt tud örülni sikereinknek. 
A fiatalokkal együtt igyekszünk 
mindezt meghálálni a továbbiak-
ban is. Köszönjük a sok bíztatást, a 
támogatást és a szeretetet, amellyel 
körülvesznek bennünket. 

Végezetül idézzük a színjátszók 
méltató emléklapjára került gondo-
latokat, amelyet a záró ünnepségen 
Szabó Ágnes, a Magyar Teátrumi 
Társaság alelnöke adott át: 
„Rendkívül szórakoztató előadáshoz 
volt szerencsénk. A játék tempója 
precízen végig vitt, teret adott a for-
dulatos poénoknak. Az alakítások 
élénkek és lendületesek voltak, a 
közönség méltán tapsolt. Örömünkre 
szolgált, hogy itt lehettünk veletek 
és reméljük, hogy lesz még hasonló 
élményben részünk.”

VNB

A Főnix egészen a Nemzeti Színházig szárnyalt
Fotó: NMI
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Kardoskút Község Önkormányza-
tának januári ülésén a képviselők 
első körben tárgyalták az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetését. 
Ezt követően közmeghallgatás ke-
retében mutatta be Lengyel György 
polgármester az önkormányzat 
előző évi gazdálkodását és a 2019. 
évre tervezett irányszámokat. A 
költségvetést végül februárban 
fogadták el a település képviselői. 
Januárban az éves kulturális ese-
mények is bemutatásra kerül-
tek, valamint elkezdődtek a XX. 
Falunap előkészületei, melynek 
időpontját július 13-ra tűzték ki. 
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 
nyári zárva tartás időpontját 2019. 
július 22. - 2019. augusztus 20.  

napja között határozta meg a tes-
tület, az óvoda-vezető javaslatára, 
a szülőkkel történt egyeztetést 
követően, továbbá a 2019/2020-as 
nevelési évre vonatkozó óvodai 
beiratkozásra 2019. április 29-én 
8-16.30 óra illetve 2019. április 
30-án 8-16.30 óra között van lehe-
tőség. Továbbá jogszabályban előírt 
kötelező felmérés keretén belül a 
szülő vagy más törvényes képviselő 
április 15-ig jelezheti a települési 
önkormányzat felé a bölcsődei 
ellátás biztosítása iránti igényét a 
Csanádapácai Közös Önkormány-
zati Hivatal Kardoskúti Kirendelt-
ségén (5945 Kardoskút, Március 15. 
tér 3.) biztosított nyomtatványon.
A civil szervezetek vonatkozásában 

az előző évben nyújtott támo-
gatásokról szóló elszámolásokat 
elfogadták a testület tagjai, vala-
mint kiírásra került az idei évre 
szóló pályázat is, melyre beérke-
zett pályázatok elbírálása az áp-
rilisi rendes ülésen történik meg. 
Továbbá felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy a februári ülésen a képvi-
selő-testület úgy döntött, tekintettel 
a Kardoskút, belterület Árpád soron 
megnövekedett számú és sebességű 
forgalomra, hogy kezdeményezi 
ezen az útszakaszon a sebességmérő 
rendszer kiépítését, megszervezését, 
melynek eredményeképp április 
1. napjától az említett szakaszon 
sebességmérés várható. 

Önkormányzati hírek

Tisztelettel tájékoztatjuk Kardoskút 
település lakosait, hogy az avar és 
kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
szóló 11/2008. (IX. 01.) sz. ÖKT. 
rendelet alapján Kardoskút község 
BELTERÜLETÉN az alábbi sza-
bályokat 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 megen-
gedett. Az égetést lakott épülettől 
minimum 10 méter távolságban 
szabad végezni, a szélirány figye-
lembevételével. Közterületen avar és 
kerti hulladék égetése tilos.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, 
hogy a helyi rendelet kizárólag bel-
területre vonatkozhat, a külterületi 
ingatlanokra az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII.5.) BM rendelet rendelkezé-
sei az irányadóak, mely alapján  
KÜLTERÜLETEN az alábbi sza-

bályokat kell figyelembe venni az 
égetés során: Külterületen az ingat-
lan tulajdonosa, használója a tűz-
védelmi hatóság engedélyével leg-
feljebb 10 ha egybefüggő területen 
irányított égetést végezhet. A Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Orosházi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségéhez (Elérhetőség: 
5900 Orosháza Gyopárosi út 1., Tel.: 
68/510-239, e-mail: oroshaza.kk@
katved.gov.hu) szükséges kérelmet 
benyújtani.

Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. 
§. (1) bekezdés c.) pontja alapján: 
a termelő, fö1dhasználó köteles az 
egyéb károsítók - gyomok - ellen 
védekezni, ha azok más különösen 
a szomszédos termelők, növényter-
melési, növényvédelmi biztonságát 
vagy az emberi egészséget bár-
melymódon veszélyeztetik, vala-
mint figyelembe venni az integrált 

növénytermesztés alapelveit, továb-
bá a környezet és a természet védel-
mét. Az ingatlan tulajdonosa, illetve 
a földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. 
Amennyiben június 30-ig a parlagfű 
elleni védekezési kötelezettségének a 
földhasználó nem tesz eleget, akkor 
előzetes felszólítás nélkül közérdekű 
védekezést kell elrendelni, növény-
védelmi bírság egyidejű kiszabása 
mellett. A növényvédelmi bírság 
összege az ingatlan parlagfű fer-
tőzöttségtől függően 15.000,-Ft és 
5.000.000,-Ft között állapítható meg, 
és ismételten kiszabható.

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

Az oldalt összeállította: Radics Vivien

Aktuális tudnivalók
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A februári falugyűlésen ismertettem az önkor-
mányzat költségvetésének tervezetét. A közmeg-
hallgatás évről-évre látogatott Kardoskúton, 
ilyen érdeklődés nem minden településen alakult 
ki, ezért emelem ki ezt az őszinte és igényes, jó 
közösségi szokást, a személyes részvételt és köz-
reműködést. A képviselő-testület tagjaival kö-
szönjük azoknak, akik eljöttek, hogy személyesen 
érdeklődtek a költségvetésről, és az idei terveinkről.

A fejlesztési terveinkhez közel húszmillió forintot tu-
dunk biztosítani fejlesztésekre saját forrásból.  Emellett 
elegendő költségvetési tartalékkal rendelkezünk az 
év folyamán felmerülő egyéb lehetőségekhez, pél-
dául pályázatok önerőjéhez, vagy vis maior esetére. 
Ebben az évben tervezzük a művelődési házban aka-
dálymentes mosdó és baba pelenkázó helyiség kialakí-
tását, valamint a nagyterem padlózatának felújítását. Az 
edzőterembe új eszközök beszerzését, és az edzőterem 
mellett az ifjúsági klubterem kialakítását támogatjuk. 
A művelődési ház belső világítását energiatakarékos 
led fénycsövekre cseréljük, csakúgy, mint az óvodában. 
Az olvasókörhöz vezető töltött útszakaszt tervezzük 
stabilizálni szórt útalap készítésével, és a kemence 
tetőt bővíteni szeretnénk főzőhely kialakításához. 
Légkondicionáló berendezést szeretnénk telepíteni a 
fogorvosi rendelőbe, váróterembe, és a hivatal folyo-
sóján. Az egészségházban tervezzük az orvosi rendelő 
és fogorvosi rendelő bútorzatának felújítását, fogorvosi 

röntgen beszerzését, új váróteremi padokat, gyereksa-
rok kialakítását, a védőnői szolgálat részére hallás- és 
látásvizsgáló készülékek beszerzését. Az állami gazda-
sági buszmegállóhoz fedett várót szeretnénk telepíteni, 
tervezzük az önkormányzati kisteherautó cseréjét. Tá-
mogatjuk az óvodások és a nyugdíjasok kirándulásait 
illetve pályázati lehetőséget biztosítunk a helyi civil 
szervezetek működésének támogatására. Mindezen fel-
sorolt terveket saját forrásból tervezzük megvalósítani.

Pályázati forrás bevonásával újulhat meg az egészség-
házban a védőnői szolgálat várószobájának, valamint 
a kiszolgálóhelyiségek, közlekedők padlója, emellett 
személyzeti mosdó lesz kialakítva. A tanyagondnoki 
szolgálathoz beadott pályázatokból évek óta fejlesz-
tettük a szolgálathoz és rendezvényekhez szükséges 
eszközöket, amelyhez az idén kettőmillió forint ösz-
szegben adtunk be pályázatot. Tervezzük a ravatalozó 
belső felújítását, az óvoda fűtéskorszerűsítését, házior-
vosi eszközök beszerzését, lehetőség szerint a Magyar 
Falu Program pályázati lehetőségeivel. A LEADER 
programban beadott pályázatunk elbírálását várjuk, 
aminek segítségével rendezvényteret hoznánk létre a 
művelődési ház udvarán, hatóságilag engedélyezett 
közösségi konyha kialakításával, szabadtéri kemence 
építésével.  Az elnyert, a beadott és a tervezett pályázati 
lehetőségekhez szükséges önerő rendelkezésünkre áll. 
Szívesen fogadjuk kérdéseivel, meglátásaival, ötleteivel! 
                                                    Lengyel György polgármester

Tisztelt Kardoskútiak!

Adója 1%-át várják az alábbi helyi civil szervezetek:
 

Kardoskút Községért Közalapítvány: 18381535-1-04,  
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület:  18596351-1-04,  

Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület: 18597187-1-04,  
Kardoskúti Polgárőr Egyesület: 18375767-1-04 

A kéményseprői szolgáltatást és az ellenőriztetési munkálatokat az egylakásos ingatlanokban előre egyeztetett 
időpontokra lehet kérvényezni. Az ingyenes kéményseprői munka időpontját interneten a  

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken,
telefonon a 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógomb használatával az ügyintézőnél, 

illetve személyesen Békéscsabán, a Kazinczy utca 9. szám alatt a Tűzoltóságon.

Az igénylés nem kötelező, de a biztonság érdekében ajánlott!

Kéményseprés, ellenőriztetés igénylésének módja

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara hivatalos levele alapján a Falugazdász kardoskúti  
ügyfélfogadása megszűnt. Hivatalos ügyeiket az Orosháza, 

Lehel utca 57. szám alatt tudják intézni az alábbi ügyfélfogadási 
rend szerint:

hétfő, kedd: 7.30-16.30,  szerda: 8-16.30
csütörtök: 9-16.30, péntek: 8-14.00
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Évértékelő közgyűlés a polgárőrségnél
A Kardoskúti Polgárőr Egyesület 
tagjainak tavaly is sok program 
gazdagította a tevékenységeit - 
derült ki a februárban megtartott 
egyesületi közgyűlésen. 

2018-ban, a szinte napi szintű szol-
gálat ellátás mellett a település több 
rendezvényének biztosításában, s a 
novemberi Márton nap főzésében 
is részt vettek az egyesület tagjai. A 
tagság munkáját dicsérő szavakkal 

méltatta a település alpolgármes-
tere, a helyi körzeti megbízott és a 
Békés Megyei Polgárőr Szövetség 
alelnöke is.
Az egyesület működése több sikeres 
pályázatának köszönhetően zökke-
nőmentes, illetve újabb kiegészítők 
megvásárlására került sor, emellett 
technikai fejlesztést is tervez a szer-
vezet.
A helyi polgárőrség az év elején 22 
fővel kezdte meg működését, de a 

napokban egy új jelentkező sikeres 
vizsgát tett a polgárőr ismeretekből, 
így ismét egy taggal bővült a létszám. 
Az egyesület tevékenységére tovább-
ra is számíthat a lakosság, a jövőben 
is igyekszünk biztosítani a település 
közbiztonságát, de felhívjuk a figyel-
met, hogy a lakosságnak is szükséges 
odafigyelni értékeik megőrzésére.
 

Török Attila elnök

Nőnapot köszöntöttek a nyugdíjas klubban
A Radnóti Miklós Nyug-
díjas Klub nőnapi meg-
hívóját kapták kézhez 
március első összejöve-
telére a  tagok, amely a 
hagyománnyá vált kö-
szöntésre szólt. A klub-
ra virágokkal érkezett 
a község polgármeste-
re és alpolgármestere. A  
nyugdíjas klub férfitagjai 
versekkel köszöntötték 
a hölgyeket. A kellemes 
este vidám beszélgetéssel 
és szendvicsezéssel telt el.                           
VNB

Fotó: PN.

Fotó: PN.
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A Kardoskúton működő EFOP 
1.5.3-16-2017-00062 Humán szol-
gáltatások fejlesztése a társadalmi 
felzárkózás érdekében pályázat 
menedzsmentje március 10-e, va-
sárnapra Családi Egészségnapot 
szervezett. 

A programok 10 órától kezdődtek a 
művelődési házban. Az érkező ven-
dégeket apró, egészséges falatkákkal 
kínálták a rendezvény elején.
Az egészségpontnál a rendezvény 
ideje alatt frissen facsart 100%-os 
gyümölcslevet és limonádét kínálták 
a megjelenteknek. A résztvevőket 
Lengyel György polgármester kö-
szöntése után a Gyuláról érkezett 
Fülemüle gyermekzenekar fantasz-
tikus előadása követett. A zenekar 
saját szerzeményeit énekelte a szín-
padon, a gyerekek nagy lelkesedéssel 
figyelték a dallamot, volt, aki táncolt 
is rá. A zenekar interaktív játékba 
is bevonta a kicsiket. A gyermekek 
játékos vetélkedőkön vehettek részt, 
különösen a sorversenyek, ügyességi 
játékok tetszettek nekik. Itt csapa-
tokban játszottak, megmutatva azt, 
hogy csak egymás segítségével és 
bátorításával tudnak előrébb jutni. 
A játékos feladatok mellett arcfes-
téssel is kedveskedtek a szervezők 

a kisebbeknek. Egészségügyi szűré-
seken is részt lehetett venni, ahol a 
vérnyomás mellett a vércukorszin-
tet, koleszterinszintet ellenőrizték, 
s életmódbeli tanácsokkal látta el 
a szakember a szűrésre jelentkezett 
felnőtteket. Közben csapatok jelent-
kezését várták az egészséges saláta 
elkészítéséhez. Öt csoport mérhette 
össze a kreativitását a számukra 
biztosított gyümölcs, zöldség, tej-
föl és joghurt felhasználásával. Az 
eredményhirdetéskor mindenkit 
megjutalmaztak egy-egy ajándék-
csomaggal. Elhangzott, hogy a höl-
gyek különleges és ízletes salátákat 
alkottak összetartó csapatmunkával. 
A községben élő Somlyai Irén és 
Zsigovics Erika nevezett az egész-
séges desszert kategóriában. Irénke 
medvehagymás pogácsát, Erika spe-
ciális kókuszgolyót készített. A két 
hölgy megosztotta a jelenlévőkkel a 
sütemények egészséges összetevőit, 
ami nem csak a zsűrinek, hanem 
a közönségnek is nagyon tetszett. 
Mindketten ajándékcsomaggal let-
tek gazdagabbak.
A programon bemutatkozott Szabó 
Ágnes, többszörös fekvenyomó 
Európa- és világbajnok, erőemelő 
világbajnok. A sport fontosságáról, 
a sportos életmódról, céljairól, egye-

sületéről, versenyeinek élményeiről 
tartott beszámolót. A településen 
működő egyik egészség klub ke-
retében, Kovács Henriett aerobic 
edző csapatával bemutatót tartott 
a közönségnek és bárki beállhatott 
egy kis mozgásra. A picik is éltek 
ezzel a lehetőséggel. Az ebédhez 
ekkorra már elkészültek a csirkemell 
falatok és ehhez köretként megettük 
a nagyon finomra elkészített gyü-
mölcssalátákat. Minden jelenlévő 
hölgynek a nőnap alkalmából csere-
pes tavaszi virággal kedveskedtek a 
szervezők. A megjelentek tartalmas, 
élménydús programokon vehettek 
részt, ahol a családok a szürke hét-
köznapokat maguk mögött hagy-
hatták. Az idősebb korosztály is 
kikapcsolódhatott.

Színvonalas programokon vehettek 
részt a jelenlévők. Az ilyen összejö-
veteleknek hatalmas közösségépítő 
ereje van, ami még jobban összehozza 
kortól függetlenül az embereket.

Perendy Nóra és Móga Lászlóné
EFOP munkatársak

Prozlikné Csorba Melinda EFOP 
munkatárs feladatainak bemutatása a 
következő lapszámban fog megjelenni.

Nőnappal egybekötött Egészségnap Kardoskúton

Fotó: VP.
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Perendy Nóra vagyok. Telepü-
lésünkön közösségszervezőként 
dolgozom az EFOP 1.5.3-16-2017-
00062 „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a társadalmi felzárkózás 
érdekében” nevű pályázatban.

Feladataim közé tartoznak a kü-
lönböző foglalkozások elindítása és 
koordinálása: Egészség, Kulturális, 
Kreatív, Fiatalok, Idősek klubja.
Az Egészség klubon belül két sport-
ágat választottam: az aerobikot és a 
pingpongot. Mindkét klub vezetője 
edzői végzettséggel rendelkezik és 
elkötelezett a saját edzése iránt. A 
sport meghatározott célú, akár min-
dennapos tevékenység is lehet. Más 
környezetben sportolunk, mint ahol 
töltjük a mindennapi tevékenysé-
günket. A sport célja a szórakozás, a 
testedzés, a versenyzés, a képességek 
fejlesztése, az eredmények elérése. 
Fontosnak tartják a mozgás szere-
tetét. A sportolással jobb közérzet, 
nagyobb állóképesség, erősebb 
izomzat és az önbizalom növekedése 
jár együtt.

Az Ifi klub szervezői szerint szük-
séges a fiataloknak a hasznosan 
eltöltött idő és egy hely, ahová bár-
mikor bemehetnek. Szerencsésnek 
érezhetik magukat a kardoskúti 
fiatalok, mert kaptak egy helyiséget 
a helyi önkormányzattól. Önként 
vállalták, hogy kitakarítják, kifestik, 
dekorálják a saját ízlésük szerint. 
Nagyon dicséretes kezdeményezés. 
Reméljük, egyre többen csatlakoz-
nak az ifikhez.
A fiatal korosztálynak is szüksége 
van a beszélgetésekre, hogy meghall-
gassák őket, segítsenek a problémáik 
megoldásában. Rávilágítanak arra, 
hogy sokszor tévesen, külsőségek 
szerint ítélik meg őket. Vannak ér-

zéseik, fontos a jövőképük, vannak 
rövidebb-hosszabb távú céljaik, 
szeretnének ismereteket szerezni 
az őket érintő dolgokról, szeretnék 
tartalmasan eltölteni az időt. Elen-
gedhetetlen a kikapcsolódásuk játék 
formájában is, ami akár biliárd, cso-
csó, társasjátékok is lehetnek.

A Kreatív kör vezetője szerint hasz-
nos dolog a kreativitással foglalkoz-
ni. Terápiaként is felfogható, amikor 
az ember elrugaszkodik a való 
világtól és a szívére hallgatva alkot, 
teremt. A kreatív szemlélet méltó 
alternatívát teremt az internetnek 
vagy a televíziózásnak. Segít leküz-
deni a fáradságot, levertséget, fásult-
ságot vagy a depressziót. Ahogy az 
alkotó belemerül a kreativitásba, azt 
veszi észre, hogy nem foglalkozik a 
külvilággal, sikerül kikapcsolni a 
gondolatait. Ez azt mutatja, hogy 
a folyamatos tevékenység ellenére 
feltöltődve, kipihenve érzi magát 
az ember. Megtapasztalja az alkotás 
örömét: gyönyörködést az elkészült 
dolgokban, vagy amikor elajándé-
kozzák a remekműveket és megdi-
csérik a két keze munkáját. Akár 
gyöngyfűzésről, akár kisméretű 
falapkák díszítéséről is legyen szó.
Kardoskúton a horgolás is nagy 
szerepet játszik a Kreatív Kézmű-
ves Körben. Lelkes csapat gyűlt 
össze, még a környező településről 
is szoktak érkezni hozzánk. Nem a 
tökéletességre törekszenek, mert a 
kézimunkának az előnye az egyedi-
ség. A  foglalkozások alatt mindig 
tudatva van a résztvevőkkel, hogy 
minden munkájuk egyedülálló és 
különleges.
Magyarország az elöregedő társadal-
mak közé tartozik. Évről-évre nő a 
60 év feletti lakosok népességszáma.
A Nyugdíjas klub szervezői szerint 

nagyon fontos a közösségépítés. 
Ez jó hatással van a helyi és vidéki 
nyugdíjas klubok közösségi életére 
is. Jelentősek a közös rendezvények, 
szereplések, játékos vetélkedők és a 
kulturális programok. Az olvasás 
fontossága lényeges a közösségépí-
tésben. Az idősek között is vannak 
lelkes internet rajongók, de elmond-
ható, hogy a könyvek szeretete elen-
gedhetetlen és elsődlegesebb, mint a 
virtuális világé. A klubokon a tagok 
mindig megtartják a névnapokat. 
Felköszöntik egymást, virággal, 
apró ajándékkal kedveskednek 
egymásnak. Ez is azt mutatja, hogy 
a személyes ünnepek is a közösség 
részévé válnak.
Nagyon fontos, hogy az idős embe-
rek is kimozduljanak otthonaikból 
és egy közösséget alkossanak. Elen-
gedhetetlen, hogy érezzék azt, hogy 
szükség van rájuk, a tapasztalataikra, 
segítségükre, munkáikra.  Fontos, 
hogy az idősek elszigetelődését és 
egészségromlását meg kell előzni. 
Lelki egyensúlyukat, aktivitásukat, 
önálló  életvezetési képességüket 
meg kell őrizni.

A Kulturális klub szervezői szerint 
a kultúra célja, hogy értékrendet 
teremtsen. Az igazi értékrendet 
magunkkal hozzuk szüleinktől, 
és abból a közösségből, amelyben 
felnövekedtünk. Az évek elteltével 
mindig hozzáteszünk valamit: egy 
magatartásformát, tudást és a hi-
tünket. Ezzel jó példát mutatunk a 
következő generáció számára.
A kulturális klubfoglalkozásokon 
többek között különböző témájú ki-
állítások, baráti beszélgetések, szín-
házi előadások, utazási és fényképes 
élménybeszámolók, illetve

(Folytatás a 8. oldalon.)

Bemutatkoznak az EFOP-os munkatársak
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(Folytatás a 7. oldalról.)
a nemzeti ünnepek megemlékezése, 
az adventi gyertyagyújtások, kará-
csonyi ünnepség megünneplése tör-
ténik. A foglalkozások alatt és után 
lehetőség van a meghitt beszélge-
tésekre, ami a kulturális közösséget 
még jobban összekovácsolja. 
Fontos, hogy mindenkinek szól.
Wass Albert szavaival élve „ A nem-
zet élete a kultúrával azonos… A 
kultúra és a nemzet azonossága az 
a mindeneken felül álló erő, mely 
ellen tehetetlenek a fegyverek, és 
mellyel szemben értelmüket vesztik 
a szögesdrótok.”

Móga Lászlóné vagyok és a tele-
pülésen 2018. június óta szociális 
mentorként dolgozom. 

Munkalehetőséget Lengyel György 
polgármester úrtól kaptam, kihívás 
volt     számomra ez a lehetőség, 
mivel ilyen munkakörben még 
soha nem dolgoztam. A Humán  
Szolgáltatás Fejlesztés Társadalmi 
felzárkóztatás érdekében EFOP-
1.5.3.-16-2017-00062 projekt ke-
retein belül dolgozom.A program 

célja a településen élő hátrányos 
helyzetű 18-59 év kor közötti aktív 
korú kliensek bevonása.  Alacsony 
iskolai végzettségűek, pályakezdő 
munkanélküliek, megváltozott 
munkaképességűek, Gyed-ről, 
Gyes-ről visszatérő anyukák, fogya-
tékkal élők munkaerő piaci helyze-
tük, szociális körülmények javítása 
és a mentális fejlesztés, önbizalom 
javítása. Cél, hogy a munkanélküli-
ek képessé váljanak az önálló mun-
kába állásra, megtalálni számukra a 
megfelelő munkahelyet és könnyen 
be is tudjanak illeszkedni. Mentális 
fejlesztésben részesülők projekt 
segítségével tanácsadáson vesznek 
részt, hogy fejlődjenek és a társa-
dalom felé nyitottabbá váljanak. 20 
hónapon keresztül húsz klienssel 
foglalkozom. Nem volt könnyű a 
megfelelő célszemélyek felkeresése, 
mivel a település elég kis létszámú. 
Akiket felkerestem pozítivan álltak 
hozzám, többségüket már korábbról 
ismertem. Mind a húsz fő, akiket 
bevontam a programba, a mai napig 
benne vannak, együttműködőek és 
fogadják a segítségnyújtást. Szo-
ciális téren vagyok a segítségükre, 

havonta több alkalommal keresem 
fel otthonukba családlátogatás cél-
jából. A kliensek többnyire mun-
kanélküliek voltak és segítségükre 
voltam munkahelykeresésben, 
önéletrajz megírásban, volt rá példa, 
hogy állásinterjúra vittem el őket. 
A húsz hónap alatt tanácsadáson 
vesznek részt, hogy felzárkózzanak 
és fejlődjenek. Négyféle tanácsadás 
van: -Csapatmunkát fejlesztő ta-
nácsadás  -Motivációs tanácsadás   
-Ügyintézést és alapkompetenciát 
fejlesztő tanácsadás   - Álláskeresést 
fejlesztő tanácsadás. Karácsonykor 
a projektben lévő kliensek gyer-
mekei cipősdoboz ajándékban ré-
szesültek, szinte minden gyermek 
számára sikerült örömet szerezni,  
mosolyt csalni az arcukra. A projekt 
ingyenes programokat is szervez, 
nemrégiben nőnap alkalmával 
Tavaszi egészségnapon vehettek 
részt a művelődési házban, ahol 
szinte minden jelenlévő önfeledten 
kikapcsolódhatott.  
Szeretném, hogy a kliensekkel 
felépített kapcsolat megmaradjon 
és a projekt segítségével a kitűzött 
célok elérése.

Önkéntes munkára hívott az egyház

A Kardoskúti Evangélikus Leánygyülekezet felhívására húsz fő jelentkezett, akik a gyülekezeti ház udvarán 
lévő régi melléképületet lebontották. Az egyház a Magyar Falu Programban áprilisban pályázatot nyújt be a 
gyülekezeti ház megújítására, közösségi programokra. Az önkéntesek az előzetes területrendezésben segítettek.

Fotó: Skorka Pálné

hirmondo_2019_01_aprilis.indd   8 2019. 04. 03.   9:40:02



9KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2019. április

Impresszum
Kardoskúti Hírmondó 

Kardoskút község ingyenes, közéleti időszaki lapja
Lapalapító: Kardoskút Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 
Szerkesztőség címe: 5945, Kardoskút, Március 15. tér 1. 

Tel.:+36/68/429-023, e-mail: ujsag@kardoskut.hu

Felelős kiadó: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár 
Felelős szerkesztő: Vargáné Neller Borbála Tünde 
Szerkesztőség tagjai: Fekete Zita, Radics Vivien 

Török Attila és Varga Pál 

Nyomdai kivitelezés: Kolorprint Kft.

Készült 400 példányban
Terjesztve: Kardoskút településen

ISSN 2062-2562 (nyomtatott), ISSN 2062-2570 (online)
Információkat, híreket, javaslatokat szívesen fogadunk.

(Folytatás az első oldalról.) 
Mindketten egymástól 
függetlenül indultunk a 
Szórakaténusz Múzeum 
pályázatán, Kecskeméten. 
A városba érve egymástól 
kérdezgettük, hogy hol 
van a múzeum. Akkor de-
rült ki, hogy mindketten 
ugyanazon a pályázaton 
indultunk és igen közel 
lakunk egymáshoz. Azó-
ta is tart a jó barátság, s 
a munkakapcsolat. Ezt 
nekünk a sors megadta, 
ennél nagyobb ajándék 
nekem nincs, mivel jól 
működik. Ennek már több  
mint húsz éve.
- Milyen érzésekkel gondol 
vissza a meghívásra?
Amikor kaptuk a telefont 
a meghívóval, akkor csak 
igent tudtam mondani. 

Tényleg megtiszteltetés 
számomra is ez a lehe-
tőség. Anikóval ez a 23 
év csodálatos, ki tudjuk 
egészíteni egymást és még 
mindig tudunk újat kita-
lálni. 
- Hogyan készült a bemu-
tatkozásra?
Próbáltam az egész ed-
digi tevékenységem be-
mutatását elvinni erre a 
kiállításra. Láthatók kü-
lönféle aratódíszek, egy 
aratókoszorú, különbö-
ző csuhétárgyak, táskák, 
alátétek, papucs, befonott 
üveg. A kiállítás nagyobb 
részét a játékok teszik ki, 
amiknek az alapanyaga 
fa, vessző, csuhé, gyékény. 
Gyékényes játékaim hán-
tolt fűzfa és különböző 
gyékénytechnika - tápéi 

szövés, dikófonás - fel-
használásával készülnek. 
Játékaimra jellemző a 
néprajzi eredetűség, léc-
vázas szék, lécvázas ágy 
(dikó), amelyet rajtam 
kívül senki nem készít. A 
gyékényes játékok közé 
tartozik a malomasztal, 
ami egy 3 éves gyermek 
méretéhez igazodó asz-
tal plusz négy székből 
álló garnitúra. Ehhez egy 
malomtábla kapcsolódik, 
amelyet gyékényből ké-
szítettem. A gyékényből 
készült játszótárgyak a 
munkára nevelést szolgál-
ták régen - mint például a 
talicskák és a különböző 
kocsik, amik a szállítást 
szolgálták. A csuhából és 
szalmából készült baba-
bútorokhoz Anikó készíti 

a kötözött rongybabákat, 
amit be tudtunk bizo-
nyítani, hogy játékértéke 
van. A nagyobb csuhéval 
készült kocsikba mackók 
kerültek - ez is egyedi. Ez 
volt a pályázatunknak az 
egyik nyertes darabja. A 
babajátékok lakói lehet-
nek: kötözött rongybabák 
és mackók.
- Van-e meghívás újabb 
kiállításra?
Igen, a Kardoskúti Falu-
napra van meghívásunk. 
Szeretnénk, ha az itteni 
közönség is megcsodál-
hatná játékainkat, alkotá-
sainkat.
Olvasóink nevében to-
vábbi sok sikert és jó al-
kotómunkát kívánunk 
mindkettőjüknek!

Vargáné Neller Borbála

Kisné Károlyi Mariann 2012 óta tudatosan gyűjti a különböző országokból megvásárolt és ajándékba kapott 
porcelánbabákat, amelyekből több mint 200 van a birtokában. A család és a barátok örömmel fogadják kérését, 
így aki csak tud, az segít a beszerzésben. Neves babakészítőktől vannak ritkaságai, amelyekre gondosan vigyáz. 
Kardoskút után Budapesten két alkalommal, majd nemrégiben, március 8-án, Pusztaföldváron nyílt babakiállí-
tása a könyvtárban. A megnyitóra számos kardoskúti ismerős és barát kísérte el Mariannt, ahol Laduver Márta, 
a könyvtár vezetője méltatta a gyűjtőt és a kiállítást. A babakiállítás mellett az orosházi Horváth János festő, az 
Orosházi Festők Csoportjának tagja is bemutatkozott olaj- és pasztellképeivel. Legközelebb a mezőberényi érdek-
lődők láthatják a porcelánbaba kiállítást, amely április 4-én nyílik a művelődési ház előcsarnokában.                 VNB

hirmondo_2019_01_aprilis.indd   9 2019. 04. 03.   9:40:02



10 KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2019. április

Frontérzékenység
Szervezetünkre a környezetünk hatással van, maga 
a Föld és a körülöttünk lévő univerzum is. Pontosan 
ismert, hogy napkitörések alkalmával fokozódik a vér-
zési hajlam, ezért bizonyos országokban nem végeznek 
ilyenkor műtéteket. Telihold alkalmával fokozódik 
az éberség, alvászavar jelentkezik. A hőmérséklet, a 
légnyomás hatással van ránk. Mindezt nevezhetjük 
frontérzékenységnek. Minden életkort érint, azonban 
minél fiatalabbak vagyunk, annál jobban tud a szervezet 
alkalmazkodni, s akár észrevétlen maradhat. A me-
leg- és hideg frontok nyomottságot, figyelmetlenséget, 
feszültséget, fejfájást, migrént, vérnyomásingadozást 
okozhatnak, a meglévő szívpanaszokat fokozhatják.  
Ha   megfigyelésünk szerint, az időjósok által beígért 
fronthatás idején ismétlődően   panaszok jelentkeznek, 
figyeljünk az előrejelzésekre és vezessünk óvatosabban, 
vérnyomásunkra figyeljük, készüljünk fel a fejfájásra. 
Amint a fronthatás elmúlik, panaszaink is múlnak. 
Véleményem szerint nem lehet megelőzni.

Allergia szezon
Az immunrendszer alapvető feladata a szervezet védel-
me a kórokozók és a különböző idegen struktúrák ellen. 
Ennek során az idegen anyag szervezetbe jutását követő-
en lezajló immunválasz eredményeként, az eliminálódik 
a szervezetből, majd helyreáll az immunhomeosztázis. 
Bizonyos esetekben azonban az immunrendszer 
nem megfelelő módon reagál az idegen anyagra, és  

túlérzékenységi vagy hiperszenzitivitási reakció jön 
létre. Ez a kóros aktivitás az esetek többségében gyulla-
dás kialakulásához, és ennek következtében a szövetek 
roncsolásához vezet. Ilyen folyamatot számos antigén 
kiválthat, és a reakció intenzitása egyénenként jelentő-
sen változhat. A túlérzékenységi reakciók az ugyanazzal 
az antigénnel való másodszori (ill. többszöri) találkozás 
eredményeként alakulnak ki.  
Az azonnali immunreakció során az allergén rákerülve 
a nyálkahártyára, bőrre, reakcióba lép az IgE-vel ér-
zékennyé tett hízósejtekkel és úgynevezett cytokinek 
szabadulnak fel, amik a tünetekért felelősek: fokozott 
nyáktermelődés, nyálkahártya duzzanat, viszketés.
Az allergiás hajlam polygénes öröklődésű. A modern 
világ egy ötöde allergiás. A leggyakoribb a fűfélék, vi-
rágok, pollenek által kiváltott allergia-szénanátha. De 
gyakori az allergiás asthma is. 
Most a tiszafa és a mogyoró virágzik.  A levegőben szálló 
apró pollenek a légutakban az arra alkalmasoknál aller-
giás tüneteket váltanak ki: torok „viszketés”, könnyezés, 
orrcsorgás, tüsszögés. Amennyiben ezen időszakokban 
jelentkeznek tüneteink elsőnek, forduljunk Kollegához, 
aki megalkotja a diagnózist. Antihystamin tartalmú 
tabletták, orr- és szemcseppek kaphatóak. A pontos 
diagnózis kétség esetén a specifikus IgE kimutatásával 
történik. A legjobb az lenne, ha tudnánk kerülni az 
allergéneket - szerintem lehetetlen.

Dr. Fodor Zsuzsanna

Középpontban az egészség

Dr. Fodor Zsuzsanna
helyettesítő háziorvos

Rendelési idő:
hétfőn 11:30 és 13:30 között
kedden 8:00 és 10:00 között

szerdán 11:30 és 13:30 között
csütörtökön 8:00 és 10:00 között
pénteken 11:30 és 13:30 között.

A rendelő nyitvatartása:
hétfőn 11:00 és 14:00 között
kedden 8:00 és 11:00 között

szerdán 11:00 és 14:00 között
csütörtökön 8:00 és 11:00 között
pénteken 11:00 és 14:00 között.

Rendelés helye: 5945 Kardoskút, 
Petőfi u. 12.

Telefon: 06-68-429-025
E-mail: rendelo@kardoskut.hu

Azonnali, sürgős ellátást igénylő, 
súlyos esetben a mentőszolgálat 
hívandó! (104)

HOL ÉS MIKOR ÉRHETŐ EL A 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET?

A lakosság sürgősségi ellátását, 
amely sürgős szükség esetén vehe-
tő igénybe a Központi Háziorvosi 

Ügyelet  (5940 Tótkomlós, Kossuth 
u. 2. szám alatt, telefonszám 68/411-
200) biztosítja. Fenntartó: Orosházi 
Kistérség Többcélú Társulása. Az 
ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 
óráig, hétvégén, pihenő- és ünnep-
napokon folyamatosan 24 órában 
tart. Hétvégén és munkaszüneti 
napokon gyermekorvos is ügyel 
8-16 óráig, kizárólag az orosházi 
telephelyen (5900 Orosháza, Könd 
u. 59.). Ebben az időben lehet az 
ügyeleti rendelőben ellátásra je-
lentkezni, vagy telefonon az ügyelet 
segítségét kérni a 68/411-200-as 
telefonszámon.
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Az idén 20. alkalommal kerül megrendezés-
re községünk falunapja, amelynek időpontja:  
2019. július 13-a, szombat.

A kialakult hagyományoknak megfelelően most is 
várjuk a főzőcsapatok jelentkezését, emellett a családi-
baráti és egyéb közösségeket is a piknik jellegű sütés-
főzésre. A helyi ízek mellett a kézművesek és alkotók 
bemutatkozásának is helyet szeretnénk biztosítani. 
Kérem, keressenek bátran, hogy a falu kincsei nyilvá-
nosságra kerülhessenek e jeles napon.

VNB

XX. Falunap
április 14.: Lantos emlékverseny - biliárd
április 18.:  Húsvéti játszóház (Oncsa ház)
április 24.: Életfa ültetés
május 1.: Majális (Pusztaközpont)
május 10. : Nyugdíjas Járási Találkozó
május 25.: Gyereknap
május 29.: Kihívás napja
június 2.: Hősök napja

További részletek az egyes programok plakátjain lesznek 
olvashatóak!

Előzetes programajánló

Méltó emlékezés a márciusi ifjakra
A történelmi eseményeket és a mai kor emberéhez 
intézett költői kérdésekkel szólt hallgatóságához az 
idei március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a meg-
emlékezés szónoka, Őzse Zoltán, a helyi kulturális 
egyesület elnöke.

A művelődési házban tartott ünnepséget a helyi óvo-
dások egy kisebb csoportja verssel és énekkel nyitotta 
meg, amelyet Őzse Zoltán ünnepi gondolatai folytattak. 
Beszédét irodalmi részletekkel színesítette, s utalt a 171 
évvel ezelőtt élt ifjak hitére és lelkesedésére, amellyel a 
vágyott szabadság kivívásáért küzdöttek.

Ezután a művelődési ház nagytermének falai között 
felfokozott hangulatban, ám áhítatos csend közepette 
szólalt meg a hallgatóság sorai előtt Bartus Gyula, Jászai 
Mari-díjas színművész. Irodalmi műsorát érezhetően 
meglepetten fogadta a közönség. A márciusi ifjakat 
idézte meg versekkel és énekekkel, közben a hallgatóság 
között lépdelve kontaktusba kerültünk vele és irodalmi 
idézeteinek mondanivalójával. Az összeállításban Dózsa 
György alakja is megjelent, akit Petőfiék példaképül 

állítottak a forradalom és szabadságharc idején. Bartus 
Gyula színművész méltán megérdemelte színvonalas 
előadásával a vastapsot.

Az ünnepi megemlékezés fáklyás menettel folytatódott, 
s közös koszorúzással zárult a Március 15-e téren lévő 
Hősök emlékművénél.

VNB
Fotó: PN.
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A művelődési házban tartott kulturális foglalkozás 
keretében egy kardoskúti kötődésű fiatalember, 
Czirok Bence mutatta be március 20-án káprázatos 
fotóit. 

Bence elmondta, hogy a műszaki egyetemen tanul épí-
tőmérnöknek. A meteorológia iránti lelkesedése miatt 
kezdett el fényképezni időjárási témákban. Autodidakta 
módon ismerkedett meg a fényképezés folyamatával. 
Mostanra már több objektíve, vakuja, fényképezőgépe 
van. Nagy kedvence a viharfotózás, tele villámokkal. 
A Viharvonal Viharvadász csapat tagja, akikkel járják 
az országot, követik a viharfelhőket. Hatalmas élmé-
nye volt az, amikor nagyon közelről egy szupercellát 
sikerült lefotóznia. Kedvenc témája a Balaton, főként 
amikor a vízbe csapódó villámokat is megörökítheti. 
Fantasztikusan fájdalmas pillanatot örökített meg, 
amikor Orosházán, az István malomba csapott a villám.

A tájképek, a természet is megihlette, melyből számos 
képet láthattak a résztvevők: a Kardoskúti Fehértó 
kilátói mellől, a Balatonról, illetve más tájakról, ahol 
kerékpározott. Kedvelt témája a repülőgépekről ké-
szült fotók, amelyeken közelről láthatták a jelenlévők 
a mai kor gyönyörű festésű és a régmúltból itt maradt 
acélmadarakat. Több time-lapse kisfilmet készített a 
barátaival, amire számtalan pozitív visszajelzés érkezett. 
Ez egy olyan fényképezési technika, amikor a hosszú 
idő alatt felvett képeket rövid idő alatt játszák le, így 
érzékeltetve az idő múlását. Elképesztő látvány tárult 
mindenki szeme láttára: a köd gomolygásától kezdve a 
hullámokon át, a vihar felhők érkezéséig. Csodálatos 
pillanatok, elképesztő látásmódok, zseniális megérzések 
tanúi lehettek a résztvevők az előadáson. Mindenkinek 
üzentek és élményeket nyújtottak a szemet gyönyörköd-
tető képek.  Köszönjük mindezeket Czirok Bencének!

Perendy Nóra

Villámok és acélmadarak testközelből

Élménydús, információkban gazdag beszámoló meg-
hitt pillanatokkal- röviden ennyiben lehetne össze-
foglalni a Kul-Túra sorozat idei második programját, 
amely ennél jóval több szót érdemel.

Meg merem kockáztatni, hogy nem sokan vállalkoz-
nának arra, amit Márki Edit 2014 tavaszán fejébe vett, 
amely egyszerű utazásnak indult, s annál több lett. A 
kardoskúti fiatal lány - akkoriban közel a 25. életévé-
hez-, elutazott Ázsiába, hogy kíváncsiságát kielégítse. 
Az ott tapasztaltak maradásra sarkallták, amelyhez 
persze a szükséges anyagiakat is elő kellett teremteni. A 
családot itthon hagyva, egyedül vágott az ismeretlenbe, 
a világ másik pontján. Kambodzsában egy népes csa-
ládba került be tizenharmadikként. Edit beszámolójába 
elmondta, hogy igazán ott tapasztalta meg a nagycsaládi 
közeget, ahol teljesjogú családtagként élhette a minden-
napokat. Sok kirándulásban is volt része, amelyeknek a 
színhelyeit és hazahozott kis emléktárgyait is bemutatta 
közönségének. A kambodzsai kintlét igazán megható és 
egyben számunkra meghatározó pontja az volt, amikor 

elmesélte, hogy külföldi barátaival - akikkel ott ismer-
kedett össze - mennyi mindent létre tudtak hozni a 
szegényebb sorsú gyermekek oktatásáért, szabadidejük 
hasznos eltöltéséért. Minden fillért összeszedve létrejött 
egy iskola, ami még befejezésre vár. Emellett Edit az 
úgynevezett vasárnapi iskolában töltötte szabadnapjait, 
ahol a gyerekekkel énekelt, játékokat játszottak angolul, 
amit jól elsajátítottak tőle. Gyűjtéseket szerveztek, mely-
nek köszönhetően a szegényebb gyermekek számára 
ruhákat, tanszereket tudtak kiosztani. Az élménydús 
beszámoló végén meghatottan köszöntük meg azt, 
hogy megismertette velünk ezt az ázsiai országot és 
azt a fajta önkéntes tevékenységet, amelyre fiatalként 
igazán büszke lehet.

Kérés: ha Ön vagy ismerettségi körében ismer olyan 
személyt vagy vállalkozást, aki szeretné az elkezdett 
karitatív munkát anyagiakkal segíteni, az kérjük vegye 
fel Márki Edittel vagy Kardoskúton élő családjával a 
kapcsolatot a további segítségnyújtás végett.

VNB

Hosszú út vezetett el Kambodzsáig
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A tavaly megkezdett Kul-Túra sorozat idei első előadója, 
az orosházi Bereczky András tartott élménybeszámolót 
a művelődési ház kulturális klubjában. Az előadó eddig 
négy alkalommal járt a távoli földrészen Amerikában, 
ahol Kalifornia több települését, természeti értékét 
ismerte meg és fedezte fel kerékpárosan illetve jeeppel 
járva. Az érdeklődők fotóin és mozgóképes felvételein 
keresztül csodálhatták meg a számunkra idegen tájat: 
a Csendes óceán vidékét, a 2000 éves mamutfenyőket, 
amelyek a természetben az idő végtelenségéről árul-
kodnak. Az élményeket szóban is megosztó Bereczky 
András beszélt a mini Dániát megjelenítő kis telepü-
lésről Solvang-ről, ahol mindenütt kis szélmalmok és 

dán stílusú kis házak sorakoznak. Mesélt Maliburól, 
ahol ismert sztárok és színészek villái sorakoznak, Los 
Angelesről, ami éppen olyan, mint a filmekben és Las 
Vegasról, a kaszinók fellegváráról, ahol a kormány 
kedvez az őslakos indiánoknak, akiket adómentesség 
illet meg a magas bevétel ellenére. Emellett számos ter-
mészeti érdekességről is hallhattunk: mivel mediterrán 
az éghajlat, az arra alkalmas helyeken a mezőgazdaság 
virágzik, hiszen évente háromszor is arathatnak búzát. 
Az amerikaiak többsége nem sok mindent tud saját or-
szágáról, az életvitelük- és felfogásuk is más az európai 
emberétől. Köszönjük, hogy előadónk sok más érdekes-
séget is megosztott a Kardoskútiakkal!                           VNB

Kalifornia békési szemmel
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A sakkozók nyitották az emlékversenyt
Tizenkét település har-
minc sakkozójának nyitó 
lépéseivel vette kezdetét 
az idei Lantos György 
Emlékverseny.

A nap reggelén Vargáné 
Neller Borbála köszöntötte 
a verseny résztvevőit, akik 
közül többen visszatérő 
játékosok, ám most is kö-
szönthettünk új résztve-
vőket. A helyi színekben a 
szervező Héjja Bálint és id. 
Kincses István nevezett be 
a 9 mérkőzésből álló, svájci 
rendszerben zajló verseny-
be. A sportszerű játékot 
Bacsur Imre és Horváth 
Antal vezette. A program 
végén az emlékverseny 
névadójának, a néhai is-
kolaigazgató sírhelyének 
meglátogatására került sor. 
A családot Dr. Csúcs Áron 
képviselte, akivel Lengyel 
György polgármester és 
a sporttársak közösen ko-
szorúztak.

A verseny legidősebb vi-
déki résztvevőjeként Oskó 
Lajos (1931.), a legfiatalabb  

eredményes versenyzője-
ként a 13 éves Kocmar Dá-
niel vette át a különdíjakat.

Résztvevő települések: 

Mezőkovácsháza, Nagy-
bánhegyes, Végegyháza, 
Tótkomlós, Árpádhalom, 
Eperjes, Békés, Mezőhe-
gyes (2 fő), Kardoskút (2 
fő), Pusztaföldvár, Puszta-
szer (4 fő), Orosháza (11fő) 

A versenynap végeredmé-
nye az alábbi:

Vidéki versenyzők:

1., Kunos Zoltán (Oroshá-
za) – 8 pont
2., Sáfrán István (Tótkom-
lós) – 7,5 pont
3., Gyugyi Péter (Puszta-
szer) – 7 pont
4., Kulcsár József (Mező-
hegyes) – 6,5 pont

5., Kiss Ferenc (Orosháza) 
– 5,5 pont
6., Kócsó Mihály (Tótkom-
lós) – 5,5 pont

Helyi versenyzők:

1., Héjja Bálint (Kardos-
kút) – 5,5 pont
2., id. Kincses István (Kar-
doskút) – 4,5 pont

Vargáné Neller Borbála

Fotók: VP.
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Ismét régi-új bajnokot avattunk

A biliárd a kedvelt sport-
ágak közé tartozik köz-
ségünkben. Kilencedik 
éve hagyomány, hogy év 
elején a községben élő 
játékosok megmérkőznek 
egymással a Kardoskút 
Biliárdbajnoka címért. A 
Klub 120 Egyesület és a 

Móra Ferenc Művelődési 
Ház felhívására az idén 
11 helyi játékos mérte 
össze technikai tudását 
február első szombatján. 
A verseny megálmodó-
ja és szakmai irányítója 
kezdetek óta Seres Pé-
ter, akit Lengyel György 

polgármester méltatott 
köszöntőjében. A nap sor-
solással kezdődött, s 3 bi-
liárdasztalon 2 csoportban 
kezdték meg a játékosok a 
versenyt. Két nyert szet-
tig tartott az első kör és 
minden csoport első két 
helyezettje jutott a közép-

döntőbe. A középdöntő  
szoros mérkőzései után a 
döntőben kialakult vég-
eredmény alapján 2019-
ben egy évig Seres Péter 
őrizheti a vándorserleget, 
amely jövőre ismét gazdát 
fog keresni.

Sporthírek: VNB

Ez a Kardoskútiak napja volt
Három település játékosai mérték össze takti-
kai tudásukat a Lantos György Emlékverseny 
malomjátékában. A felnőttekkel együtt ját-
szottak az ifisek is, akiket az összesítés alapján 
külön jutalmaztunk. A várva várt mérkőzé-
seket kellő izgalom kísérte, hiszen volt, aki a 
korábbi versenyek alapján revanssal készült. 
Néhány játszma meglepetés eredménnyel is 
zárult. A végeredmény a következő: Felnőtt 
kategória: 1.,  Németh Nándor (Kardoskút), 2.,  
id. Kincses István (Kardoskút), 3.,  Blaskovics 
Ferenc (Árpádhalom Óváros)  Ifjúsági kategó-
ria: 1.,  Papp Enikő Jázmin (Nagybánhegyes),
2 ., Rajki Márk (Kardoskút).

Fotók: VP.
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Dunántúli vendégeket fogadott az Oncsa ház
2019. március 30-án ismét kinyitotta kapuit a 
kardoskúti helytörténeti kiállítás és bemutató  
méhészet, az Oncsa ház.

A délelőtti órákban Tabról érkezett egy ötven fős 
csoport, akik egy kis vendéglátás után meghallgatták 
Bodrogi József méhészeti előadását, majd visszatértek 
kicsit a múltba, miközben körbe sétáltak szobáról 
szobára az Oncsa házban. Itt a család többi tagja 
mesélt Kardoskút és az épület történelméről, amit a 
vendégek érdeklődve hallgattak. Az ízletes és kiadós 
ebéd után - amiért köszönet a Fehértó Étteremnek -, 
kilátogattak Pusztaközpontra, ahol kicsi ízelítőt kaptak 
a puszta szépségéből is. A nap további részét vendégeink 
Orosházán töltötték Nagyné Terike társaságában.

Írás és fotó: Bodrogi család
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