Ünnepi ráhangolódás, várakozás, elcsendesedés
December 1-én advent (magyarul
eljövetel) első vasárnapján 12 órakor
megszólalt településünk harangja,
amely minden délben hallható lesz
Stelbaczki Sándor és családja munkájának felajánlásával. Andrékó
Pálné elképzelése alapján Varga Pál
polgármester és Őzse Zoltán keze
által a „Betlehemi jászol” elkészült,
a főtéren került elhelyezésre. Jó volt
megtapasztalni a lakosság összefogását, akaraterejét sok ünnepi készülődésnél: mákos-diós bejgli sütés,
mézeskalács sütés, vendégvárás az
ünnepi hétvégéken.
Gyertyát gyújtottak és adventi gondo-
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latokat fogalmazott meg első vasárnap Nagy Zoltán református lelkész,
második vasárnap Roszel Norbert
római katolikus plébános, harmadik
vasárnap Pápai Attila evangélikus
lelkész. Az adventi köszöntőt Varga
Pál polgármester mondta el nyitásként, majd élmény volt az önkormányzat és intézményeinek dolgozói
valamint a nyugdíjas klub tagjainak
színvonalas műsora. Színesítette az
adventi ünnep hangulatát Varga
Boglárka éneklése a gyertyagyújtásoknál. A szép számmal jelen lévő
lakosok együtt ünnepeltek és kötetlenül beszélgettek tea, forralt bor és

kalács mellett, illetve Csiki Erzsike,
Kocsisné Marika diós és mákos bejglije, Ramaszné Ibolya mézes kalácsa
állt a vendégek rendelkezésére. Legközelebb december 15-én, a községi
karácsonyi ünnepségen a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek
előadása következik. December 22én Laczki János evangélikus lelkész
gyújtja meg a negyedik gyertyát,
ahol közreműködnek a Kardoskúti
Főnix Kulturális Egyesület tagjai.
Köszönjük Bánki-Horváth Gabriellának a felajánlott fenyőt az ünnepségre. Szeretetteljes ünnepeket
kívánok. Írta és fotó: Barna László
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Ingyenes néptánc, angol és hittan az óvodában
A megszokottnál is több eseményben volt és lesz része lalhattunk helyet, amikor is a Kardoskút Községért
az év utolsó negyedében a kardoskúti óvodásoknak. Közalapítvány jóvoltából, az óvodásoknak szóló
Micimackó-bérlet meseelőadásait néztük OrosSzeptemberben a Fehértó napján idén is átvehették a házán, a Petőfi Sándor Művelődési Központban.
Madárbarát leszek program keretén belül a jól megér- Művelődésben azonban az EFOP pályázat keretein belül
demelt díjukat, melyért a 2018/19-es nevelési év során is volt része a gyerekeknek a „Mesedélután” projektben.
gondoskodtak az óvoda udvarán tartózkodó madarak- Két történet változatos feldolgozása történt 4-4 alkalomról. Úgy, ahogyan az a Madárbarát óvoda tagjaihoz illik. mal a gyerekek és hozzátartozóik közreműködésével.
Ezt az eseményt ragyogó őszi időben a szőlő szüret S úgy jó, ha a meséknek sosincs vége. Advent időszakövette Sóshalmon a szőlészetben, ahol a kis kosa- kában a község néhány vállalkozó szellemű lakosa
rak és a kis pocakok egyaránt megteltek mézédes – az időszakhoz illő témát választva – mesélt, az óvó
szőlővel. Mindeközben megfigyelhették és gyako- nénik mellett, a kardoskúti ovisoknak reggelente.
rolhatták ezt a jellegzetes betakarítási tevékenységet, A település tagjait örömmel fogadták a gyerekek.
megismertek több szőlő fajtát. Később az intézmény- Ugyancsak a pályázat keretein belül több ízben került sor
ben a termés közös feldolgozása történt, a kipréselt az óvodában „Kis lurkó” napra. Ilyenkor egészséges falatfriss szőlőlevet ebéd után jóízűen elfogyasztották. kákkal, gyümölcssalátával, innivalóval indult a nap, majd
kézműveskedéssel, mozgással, sportversennyel folytaRégi óvodásunk családjának meghívására Oroshá- tódott és a gyerekek nagy kedvencével, az ugrálóvárral.
zán, a Mézes napon népi dalos játék összeállításunk- Ezeken az eseményeken is természetesen hozzátartozókal léptünk föl, majd másnap a község rendezvé- ik jelenlétében élvezhették a változatos programokat.
nyén az idei díszpolgárt köszöntve adtunk műsort. A sok munka megérte, az élmények mellett beérett
Mindkét eseményen, igen szép számú közönség a gyümölcse, sok-sok képesség és mozgásfejlesztő
előtt bátran és ügyesen szerepeltek gyermekeink. játékot kapott intézményünk e pályázat jóvoltából.
A színpad után több alkalommal a nézőtéren fog(folytatás a 3. oldalon)
Fotók: óvoda
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(folytatás a 2. oldalról)
Így jutottunk hozzá gyönyörű bábokhoz, bábparavánnal
egyetemben, különböző mesefigurákhoz, szemléltető
eszközökhöz, bordásfalhoz, további tornapadokhoz,
számtalan tornaszerhez, amelyeket felsorolni is sokáig tartana, és nem utolsó sorban, egy nagy trambulinhoz, amit tavasszal állítunk fel az udvarunkon.

mányzatának Képviselő-testülete, Kardoskút Község
Önkormányzatának dolgozói, Kardoskút Községért
Közalapítvány, Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár dolgozói, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület, Lengyel György KMNP Sóstói-telep
vezetője, Széltapogatók Nonprofit Kft.: Horváth Éva és
Solt Szabolcs, Fehér-tó Étterem.
Farkasné Lencse Ildikó a Szülői Szervezet elnöke, az
Szóval, várakozással tekintünk 2020 elé, annál is óvoda Szülői Szervezete, Gombkötő Lajos, Simora Jáinkább, mert tavasszal elkezdődnek a munkálatok, nosné Zsóka, a jótékonysági bál szervezői, résztvevői,
az óvoda kertjében elhelyezik a szintén pályázaton vendégei.
nyert hatalmas játszó bárkát (amiről már a honlapon
is értesülhettek Kedves Olvasóink), melyen a csúsz- Végezetül, de nem utolsó sorban köszönetemet fejezem
dától a fészekhintán át a mászófalig, sok minden ki munkatársaimnak, akik mindenkor óvodásaink
megtalálható lesz, kimeríthetetlen tárházat bizto- érdekeit szem előtt tartva végzik el lelkiismeretesen,
sítva a gyermeki fantáziának. A birtokba vételéről legjobb tudásuk szerint feladataikat.
megígérjük, majdan fényképes tudósítással leszünk.
Ezek az eszközök nagymértékben segítik munkánkat, Munkatársaim nevében is kívánok Önöknek Áldott
gyarapították az óvoda ellátottságát, tovább emelik a Karácsonyt és Békés, Boldog Új Évet!
község gyermekintézményének színvonalát. Általuk a
Patócs Éva
gyerekek csodálatos lehetőségekhez jutottak, amelyeket
ezúton is hálásan köszönünk Kardoskút Község Önkormányzatának, a Tisztelt Képviselő-testületnek. Külön
köszönet Varga Pál polgármester úrnak, s minden
Kedves Munkatársnak, aki áldozatos és kitartó munkájával hozzájárult a pályázatok sikeres lebonyolításához.
Az események sora tovább folytatódik december hátralévő részében is. Házhoz jön a Furfangos Paraván
egy bábelőadással, majd a Széltapogatók Nonprofit
Kft. tagjai tartanak „Madárkarácsony” címmel különleges foglalkozást, a tőlük megszokott rendkívül
izgalmas módon. A 2019-es évünket adventi családi
délelőttel zárjuk, ahol a közös adventi gyertyagyújtást,
mézeskalács díszítést követően, meglepetés vendégek tartanak kézműves foglalkozást, amin szülő és
gyermek együtt alkothat karácsonyi hangulatban.
Óvodánkban a 2019/20-as nevelési évtől kezdődően a
szülői igényekhez igazodva, szabadon választható külön
foglalkozásokat vezettünk be, heti rendszerességgel.
Laczki János evangélikus lelkész hitoktatást tart, emellett néptánc és angol nyelvhez szoktató tevékenységeken
vehetnek részt a gyerekek szakemberek vezetésével.
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a fenntartónak, együttműködő partnereinknek, s mindazoknak,
akik az elmúlt időszakban segítették intézményünket!
Támogatóink:
Varga Pál polgármester úr, Kardoskút Község Önkor-
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Jótékonysági bálat szerveztek a szülők
Kis falunkban Kardoskúton 2019. szeptember 14 –
én került megrendezésre
és sikeres lebonyolításra egy jótékonysági bál.
Mondhatja a kedves olvasó, hogy no és akkor,
számos bál van egy évben
a faluban. Igen ez valóban így van, azonban ez
mégis más mint a többi
rendezvény. A kardoskúti
óvodások szülei és a szülői
munkaközösség kezdeményezte és vállalta fel a
szervezést és a lebonyolítást. A cél: nemes és önzetlen, a bevételt az óvoda
szépítésére és a gyermek
javára kívánják fordítani.
Ez a kezdeményezés feleleveníti a Kardoskúton

régről jól működő ös�szefogást, egymást segítő
társadalmi tenni akarást.
Egyre több vállalkozás és
magánszemély biztosította Őket támogatásáról
és ajánlotta fel segítségét.
Lám él ez a kis falu és
akar tenni a jó érdekében,
kiemelten, ha gyermekeikről, unokáikról van szó.
A jótékonysági bálra a
jegyek a művelődési ház

befogadó képességeinek
határát feszegetve elkeltek.
A résztvevő 143 fő, szépen
feldíszített teremben, a
svédasztalon isteni finom
ételekkel és jó zene kíséretében szórakozhattak.

által alkotott gyönyörű, az
óvodát ábrázoló nagyon
finom torta emelte a rendezvény élményét! A tombola húzáson a támogatók
által felajánlott tárgyak
kisorsolása jó hangulatban
tréfás bekiabálások mellett
kerültek kiosztásra a szerencsés nyertesek számára.
Bízunk abban, hogy ez a
rendezvény egy jó kezdet
és inspirálja az embereket
arra, hogy több ilyen a
falu lakóit bevonó sikeres
rendezvényt szervezzenek.

Köszönjük szépen minden
Ez a bál az Óvodáért a támogatónak és segítőnek
szülők kezdeményezésével a munkáját és támogatását.
a Kardoskútiak részvételével zajlott. Ficsor Zoltán
Simora Jánosné és
mester cukrász kezei
Farkasné Lencse Ildikó

Székelyföldi mesemondó
Márkos Ervin erdélyi unitárius lelkész kardoskúti tartózkodása alatt örömmel fogadta a felkérést, hogy a
kardoskúti ovisoknak a Magyar népmese napja alkalmából mesét mondjon. Az aranyszőrű bárány meséjét ismerhették meg általa az ovisok. Ízes beszéde mellett a bábjáték is nagy élményt jelentett a gyermekeknek. Ezúton is
köszönjük Ervinnek a szép délelőttöt.
Írta: VNB, fotó: TB
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Mozgalmas, sikeres év volt 2019
Tisztelt Olvasók, Kedves Kardoskútiak! Első alkalommal szólítom meg Önöket, mint polgármester. Az
elmúlt kilenc hónapban, amióta átvettem a település
vezetését, mozgalmas időszakot tudhatunk magunk
mögött.
A választások alkalmával bizalmat kaptam Önöktől és
tovább szolgálhatom Kardoskút fejlődését. Köszönöm
és igyekszem ezt a bizalmat a jövőben is megszolgálni.
Mórocz Lajosnak és Pusztai Ádámnak ezúton köszönöm meg az elmúlt évek közös együttgondolkodását,
a megválasztott testületnek pedig konstruktív munkát
kívánok a ciklus idejére.
Alábbiakban az elmúlt hónapok legfontosabb történéseiről szeretném tájékoztatni a Tisztelt Olvasót. Ígéretemhez híven főállású polgármesterként dolgozom, így
a korábban hét évig végzett tanyagondnoki munkámról
lemondtam. Természetesen ezután sem feledkezem
meg a külterületen élőkről, hiszen életem meghatározó
részét tölthettem velük. A munkakör pályáztatása a
szabályoknak megfelelően megtörtént, a testület Móga
László Pálnénak adott bizalmat a jövőbeni feladatellátásra. Mint arról folyamatosan értesítéssel voltunk,
a Magyar Falu pályázatra beadott terveinket szinte
kivétel nélkül támogatta az Irányító Hatóság. Ennek
köszönhetően közel negyven millió forintot nyertünk az

óvoda belső megújulására, teljes fűtéskorszerűsítésére,
udvari játékeszközökre. Megújulhat a ravatalozó épülete, új vizesblokkot hozunk létre. Orvosi eszközparkunk
bővítését is elvégezhetjük a pályázatnak köszönhetően.
Egy másik pályázatunk révén több, mint nyolc millió
forintból megújulhat a művelődési ház konyhája, és egy
kemencével is gazdagodik településünk. A pályázaton
nyert ötmillió forintból megvalósuló ingyenes wifi
elérhetőség végső engedélyeztetésre vár, bízom benne,
hogy hamarosan átadásra kerülhet a rendszer. További
pályázatból kettő millió forintot meghaladó eszközbeszerzéseket tudtunk megvalósítani. Összesen az elmúlt
időszakban meghaladta az ötven millió forintot az elnyert támogatás. Az imént említett építési- beruházási
munkálatok 2020-ban fognak megvalósulni, így a jövő
év is igencsak mozgalmasnak igérkezik. A képviselőtestülettel a rövid eltelt időszak ellenére már négy ülésen
vagyunk túl. Sok fontos kérdésben tudtunk dönteni,
többek között a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal további öt éves működéséről. Közös szándék
az energiahatékonyság tekintetében való előrelépés:
napelemekkel szeretnénk ellátni az összes intézményünket, amellyel megközelítőleg egymilliós összeget
tudunk évente spórolni. Ezúton kívánok minden kedves olvasónak békés boldog karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új évet.
Varga Pál polgármester

Megalakult az új testület
Polgármester választás eredménye: Varga Pál független jelölt 275 szavazat – Terjékné Kaposi Andrea
független jelölt 103 szavazat.
Képviselő választás eredménye: Török Attila Dezső
független jelölt 223 szavazat, Kis Bálint Péter független jelölt 219 szavazat, Kocsis Péter független jelölt 136
szavazat, Skorka Pálné független jelölt 136 szavazat.
Őzse Zoltán független jelölt 135 szavazat, Mórocz Lajos
Zoltán független jelölt 128 szavazat, Szemenyei Sándor
független jelölt 89 szavazat, Krausz Istvánné független
jelölt 79 szavazat, Fánczi István független jelölt 66 szavazat, Zsigovics Erika Erzsébet független jelölt 42 szavazat
Október 24-én tartotta alakuló ülését az újonnan megválasztott testület. A himnusz elhangzása után Tibáné
Hamvasi Zsuzsanna – a HVB elnöke – ismertette a
megjelentekkel a választási eredményeket:
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Több, mint családgondozó
Gál József családgondozó évekig kísérte szeretetteljes figyelemmel a
kardoskúti családokat,
közöttük leginkább azokat, akik segítségére mindig számíthattak.

hosszú ideig, mégis teljesen más munkakörből
vonult nyugdíjba. Hogyan
és mikor került a szociális
munka világába?
Számomra a XXI. század
nagy változással kezdődött. A szociális munka
A nyár folyamán, a képvi- világába ekkor kerültem
selő-testület előtti utolsó át az iparból.
beszámolója végén kön�nyes szemmel fogadta Var- - Saját családi körében
ga Pál köszönő szavait. megéltekből tudott-e jó és
Novemberben nyugdíjaz- hasznos tapasztalatokat
ták, az itt töltött évekről és kamatoztatni?
emlékekről kérdeztük.
A szociális munkás munkaeszköze a saját szemé- Hogyan éli meg, hogy a lyisége, ebből következik,
megszokott munkarend hogy a segítő munkafohelyett nyugdíjasként sa- lyamatában a főiskolán
ját maga oszthatja be a tanultak, a saját élmények,
napjait?
tapasztalatok, a családunk
Nagyon jól élem meg ezt a története, legendáriuma,
másféle életritmust. Tuda- rítusai mind-mind betosan készültem, tervez- épülnek.
tem a nyugdíjba vonulás
utáni kezdeti időszakot. - Kardoskúton volt-e kihíAzt, hogy nem mindig kell vás az itt töltött évek alatt?
rohannom, kifejezetten Kihívás az volt, amikor
élvezem. Bár épp a mos- elvállaltam, hogy Kardostani adventben sűrű lett a kúton is végzem a családprogramom.
segítő munkát, hogy mint
idegent elfogadjanak, azzal
- Mérnökként dolgozott együtt, hogy kezdetben

heti két, majd egy napot
voltam a településen. A
Vöröskeresztes múltamból, és a feleségem kézművessége kapcsán volt egy
minimális helyismeretem
már. Rövid idő alatt elfogadtak, ezért köszönettel
tartozok az elmúlt hét és
fél év polgármestereinek,
képviselő-testületeinek,
a polgármesteri hivatal
dolgozóinak, a művelődési
ház munkatársainak, a sajnos már megszűnt iskola
egykori tantestületének,
az óvoda pedagógusainak,
a védőnőnek, a körzeti
megbízottnak, a településen működő civilszervezeteknek.
- Családgondozóként milyen emlékekkel búcsúzik
a településtől?
Az itt töltött évek alatt magam is egy kicsit kardoskúti
lettem. Mai napig az interneten figyelemmel kísérem
a település életét.
Nagyon sok szép emléket
őrzök a településről. Számomra felejthetetlenek a
kézműves foglalkozások,
amiket itt tartottam. Az

adventi gyertyamártások,
amikor a gyerekek közé a
felnőttek is beálltak, hogy
elkészítsék a saját gyertyájukat. Munkám elismerésének élem meg, hogy
a volt klienseim továbbra
is szívesen megállnak egy
pár szóra beszélgetni velem.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy
ezzel mint családgondozó
elköszönhettem az egész
településtől.
Kardoskút valamennyi
polgárának áldott karácsonyt és békés új évet
kívánok!
Kedves feleségével évek
óta rendszeres résztvevői
a Fehértó napjának. A
köszönet szavai mellett
bizton állíthatjuk, hogy
családgondozóként ugyan
már nem, de a mindennapokban lesz még lehetőségünk a találkozásra
községi rendezvényeink
alkalmával is. Jó egészséget
és boldog nyugdíjas éveket
kívánunk szeretettel!
VNB

Önkormányzati hírek
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. október 24. napján tartotta az alakuló
ülését, melyen ünnepélyes kereteket között került sor
az eskütételre, valamint a megbízó leveleket átadására.
Az októberi soron következő ülésen a testület elkezdte
a munkáját, azzal, hogy saját működésének szabályozására felülvizsgálta és megalkotta az új szervezeti és
működési szabályzatát, mely többek között az ülések
rendjéről, alpolgármester fogadóórájáról is rendelkezik.
Az SZMSZ a település honlapján, illetve a hivatalban
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és annak hirdetőtábláján megismerhető. Továbbá a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a következő évi
költségvetés előkészítéseként felülvizsgálatra kerültek
a helyi rendeletek, a helyi adó mértékén nem kívánt
változtatni a képviselő-testület. A novemberi és decemberi üléseken a 2020. évi munkaterv került elfogadásra,
valamint a háztartási szennyvíz elszállítására pályázati
eljárás eredményeképp újabb 5 évre szerződéskötésre
került sor Andrusik Gábor vállalkozóval.
Radics Vivien
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Díszpolgár lett a kardoskúti vőfély

Zsúfolásig megtelt Barna Imre László tisztelőivel a
kardoskúti művelődési ház pompában úszó nagyterme,
amely az idei díszpolgári cím átadó ünnepségének adott
otthont, immáron második alkalommal.
Az országosan ismert vőfély szülőfalujának képviselőtestülete méltó elismeréssel tüntette ki a vőfélycsalád
legidősebb tagját, ki 1975 óta több mint 900 lakodalom
jó hangulatát alapozta meg. A szervezők lakodalmas
menettel vitték a kitüntetés helyszínére a kardoskúti
templomból a Barna házaspárt, akik Rádai János Eszterházy hintóján ülve Arany Misi zenekarának lakodalmas
zenéire bejárták a falu utcáit.
Varga Pál alpolgármester méltatásából és a meglepetésvendégek elbeszéléseiből is kiderült, hogy a szerény,
a részletekre mindig ügyelő kardoskúti vőfély soha

nem feledte el népszerűsíteni települését. Az ünnepség
keretén belül számos régi barát jött el köszönteni őt:
az ismert lakodalmas zenekarok közül Arany Misi és
zenekara, a Silver együttes és a Hangulat együttes. Igazi
meglepetésként érte a kitüntetettet, hogy Németországban élő fia, a Rocker vőfélyként számon tartott Barna
Szilárd családjával együtt váratlanul betoppant az édesapja köszöntésére. Az örömkönnyek természetesen nem
maradtak el, amely még meghittebbé varázsolta a közös
ünneplést. A kitüntetés átadására Ficsor Zoltán Príma
díjas, aranykoszorús cukrászmester, a család jóbarátja
egy több száz szeletes óriás tortát is hozott ajándékba
a több mint kétszáz vendégnek. Barna László egykori
lakodalmas szolgáltató munkatársai mind egyként
önzetlenül és barátilag készültek a Kardoskúti Vőfély
köszöntésére, aki idén októberben leteszi a vőfélybotot.
Fotó: Szóró Alexandra, írta: VNB

Közmeghallgatás - igazgatási szünet
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy - a hagyományoknak megfelelően - a költségvetés elfogadása
előtt, közmeghallgatásra invitálja a falu lakóit Kardoskút
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.
február 6. napján 18 órai kezdettel a Móra Ferenc
Művelődési Ház nagytermébe. Megjelenésére feltétlen
számítunk. Továbbá felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a testületi ülések nyilvános előterjesztései és
meghívói, valamint a nyílt ülések jegyzőkönyvei továbbra is elérhetőek a település honlapján. Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben
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döntött a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről. A Rendelet alapján a téli igazgatási szünet
2020. január 2. (csütörtök) naptól 2020. január 3. (péntek) napig tart. Az igazgatási szünet alatt az ügyintézés
szünetel. Tekintettel az év végi szabadságok kivételére,
az ügyintézés minél hatékonyabb és akadálymentes
lebonyolítása érdekében, javaslom ügyfeleink részére,
hogy 2019. december 20. napjáig lehetőség szerint, keressék fel hivatalunkat és ügyintézőinket az idei évben
elindítandó ügyeikkel kapcsolatban.
Radics Vivien
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Mosollyal teli mézeskalács sütés
2019. december 7-én, 16 órától gyűltünk össze a művelődési ház konyhájában, hogy megvalósítsunk egy
hatalmas célkitűzést. Az EFOP 1.5.3-16-2017-00062
számú Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi
felzárkózás érdekében nevű pályázatunk karitatív programjának segítségével kaptuk meg a mézeskalács sütéshez az alapanyagokat. Önkéntes segítőim közül szinte
mindannyian azonnal igent mondtak a felkérésemre.
Idősebbek és fiatalabbak, hölgyek és férfiak egyaránt
segítettek ebben a karitatív programban is. Andrékóné
Katika néni már két nappal a sütés előtt begyúrta a 6
kg liszt felhasználásával készült masszát. Véleménye
szerint sokkal jobb begyúrni pár nappal a sütés előtt ezt
a fajta tésztát. Már a program kezdetekor is fantasztikus
volt a hangulat, ami végigkísért minket egész idő alatt.
Mindenki tudta a feladatát, nagyon gördülékenyen
ment a munka. A tészta kinyújtása után következett a
szaggatás a különböző kiszúró figurákkal. Rövid sülési
időt követően megvártuk, amíg kihűlnek a csodaszép
és ízletes mézeskalácsok, majd dobozoltuk azokat. Jótékonysági célra ajánlottuk fel munkánkat. Szeretném
megköszönni a közel húsz önkéntes segítségemnek a
fantasztikus munkáját, a kitartását, a jókedvét.
Fotó és cikk: Perendy Nóra közösségszervező

Ünnepi jókívánságok
Kosztolányi Dezső: Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
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Kosztolányi Dezső szavaival kívánok magam és munkatársaim nevében békés adventi elcsendesedést,
készülődést, majd csodás karácsonyi ünnepet, vígalomban telő szilvesztert és sikerekben, egészségben
gazdag 2020-as évet. A 2020-as új év új dolgokat is hoz
a betegellátásban, indul a már sokak számára ismerős
e-recept. Azoknak az embereknek, akiknek betegségei
egyensúlyban vannak, új panasz nem lép fel, a szokásos gyógyszerigény miatt szükségtelen a rendelőben
várakozni. Az igényelt 1-2 vagy három havi gyógyszer
felkerül az interneten a gyógyszertárakhoz, ahol a beteg
TAJ kártya vagy új típusú személyi igazolvány segítségével havonta is megveheti. Nem tudjuk átküldeni
a gyógyászati segédeszköznek minősülő pelenkákat,
tápszereket, készítésre szoruló készítményeket. Ezeket továbbra is papíralapú igazolással tudja a beteg
kiváltani. Kérem Önöket éljenek a lehetőséggel, ne
használjunk több papírt, nyomtató patront - kíméljük
a környezetet - mint amennyit feltétlen szükséges.
Tisztelettel: dr. Fodor Zsuzsanna
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Márton napi ludasságok, vigaszságok
Negyedik éve rendezi meg a művelődési ház a helyi
civil szervezetekkel együttműködésben a „Márton
napi ludasságok” családi programot.
Délelőtt a polgárőrök egy csoportja már hozzákezdett
az alapanyagok előkészítéséhez, megérkezett a friss
libatepertő és libazsír a tarhosi Libás Tanyáról. Kora
délután már minden készen állt ahhoz, hogy a gyermekes családok mellett a felnőtt érdeklődők is részesei
legyenek a Márton napi programnak. Évről évre egyre
többen vagyunk, körülbelül száz résztvevővel és szorgos
kezű önkéntesekkel együtt töltöttük el a kora estébe
nyúló közösségi programot. A gyerekeket Andrékóné
Katika különböző kézműves tevékenységekkel és népi
játékokkal várta: a malomjáték mellett az ovisok a talicskatolásnak is örvendeztek. Emellett volt lehetőség
kukoricamorzsolásra, lúdtollal írásra, közben a bátrabbak megkóstolták a tollfosztáskor kedvelt mákosmézes kukoricát. A segítőkkel csak kentük-kentük a
libazsíros kenyeret, vendégeink jóízűen fogyasztották
a libatepertőt a lilahagymával, az újbort, s a polgárőrök
készítették a ludaskását. A gyerekeket Ujj Anna fiatal
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énekes libás dalokkal szórakoztatta, a felnőttek pedig
jót beszélgettek, s a Márton napi totót töltögették. A
figyelmesebbek egészen jól tudtak válaszolni, hiszen
Márton püspök életéből és az ünnephez kapcsolódó
néphagyományból kerültek ki a kérdések, amiket
felelevenítettünk a rendezvény elején. Az eredményhirdetésre ezúton kerül sor: egyetlen telitalálatos megoldás született, Somlyai Irénkének gratulálunk a helyes
válaszokért! A délután folyamán a turisztikai egyesület
lúdgége-, vagy másnéven csigatészta készítéssel várta az
érdeklődőket, amit a gyakorlottabbak mellett mindenki
kipróbálhatott. A libasimogató is nagy kedvencnek bizonyult: kicsik és nagyok Geiszt László szép ludjaiban
gyönyörködtek az udvaron. A ludaskása vacsorát az
Őzse házaspár készítette lúdláb süteménnyel koronáztuk meg, amelyhez az alapanyagot a helyi közalapítvány
biztosította. Ekkorra már besötétedett, így a saját kezűleg készített lámpásainkkal körbejártunk a parkban,
ezzel zárva le a Márton napot. Ezúton is megköszönöm
önkénteseinknek az áldozatos, segítőkész munkáját!
Írta VNB, fotó: PN
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Idősek köszöntése

56’ megélése

Októberben meghívót kaptak kézhez Kardoskút 60
év feletti lakosai, akik az Idősek Világnapján, a képviselő-testület jóvoltából egy szép ünnepség részesei
lehettek a művelődési házban.

Személyes, megélt emlékeket osztott meg ünnepi
gondolatai között Verasztó Lajos, Kardoskút díszpolgára, az 1956-os forradalom és szabadságharc
63. évfordulójának előestéjén, a művelődési házban.

A meghívásra közel százan érkeztek, köztük a kerek
évfordulós házaspárok is. Az ünnepség első részében
egy vidám, örökzöld nótákkal és operettrészletekkel
színesített műsort adott elő a szegedi művészházaspár,
Kiszely Zoltán és Merényi Nicolette, akik nagy tapsot
kaptak. A nap programja az idősek köszöntésével folytatódott: Varga Pál településvezető Kis Bálint képviselő
úrnak adta át a mikrofont, aki 2016-ban kezdeményezte
az időskorúak községi ünnepségének létrejöttét. A
rendezvény évről évre megújul, mert az idén zenés
műsorral színesedett az ebédes összejövetel. Mórocz
Lajos alpolgármester és főzőcsapata lelkesen készítette
el a finom marhapörköltet, amit jóízűen fogyasztottak
el a vendégek. Ebben az évben négy kerek évfordulós
házaspárt köszönthettünk és a község legidősebb két
lakóját.
Írta: VNB, fotó: PN

A megemlékezést az orosházi Vörösmarty Általános
Iskola tanulóinak műsora nyitotta, majd az ünnepség
szónokaként felkért Verasztó Lajos színes, élménydús
beszéde idézte fel az ötvenes évek történéseit. Mindeközben zenei részletek hangzottak el, amelyek érdekessé tették az emlékezés perceit. A községi rendezvény a
hagyományos fáklyás menettel, majd a Hősök Emlékművénél koszorúzással zárult.
Írta: VNB, Fotó: PN
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Hat évtizede várja vendégeit a művelődési ház
1959. november 28-án, hatszáz fős vacsorás bál keretében nyitotta meg kapuit a Kardoskútiak művelődési
háza. A 60. évforduló kapcsán az önkormányzat hasonlóképpen egy zenés vacsorás bálra hívta a lakosságot, hogy az intézmény egykori kinevezett vezetőivel
közösen emlékezzenek vissza az elmúlt évtizedekre.
Varga Pál polgármester a művelődési ház falai között
megélt gyermekkori emlékeit is felidézte köszöntőjében. A művelődési ház programjait 2006 óta szervező
Vargáné Neller Borbála a múlt századra is visszautalt
gondolataival, amikor a puszta egyszerű embere a
környéken is népszerű olvasókörökben találta meg a
közösségi művelődés különféle lehetőségeit. Kiemelte,
hogy az ötvenes évek végén a kisközség csak néhány
évvel volt túl az önállósodás útján, saját tanáccsal rendelkezett, családi házak épültek, a belterület épült és
szépült. Ehhez a fejlődéshez a kulturális lehetőségek
bővülése - az épülő művelődési házzal - szintén hozzátartozott. Érdekességképpen elmondta: a hasonló
nevű Kadarkút helyett, Kardoskúton vetették meg az
alapját a művelődési háznak, amely azóta is népszerű
a helyiek és a környékbeliek körében színes programlehetőségeivel. Így egy véletlen tévedés által épülhetett
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meg a szép nagy művelődési ház a kisközségben. Az
ünnepség keretében az intézmény korábbi kinevezett
igazgatói, Verasztó József (1984-1986) és Nagy Lászlóné
(1986-1991) idézte fel a 80-as évek kultúrházas emlékeit,
érdekességeit. Illetve megemlékeztek azon igazgatókról,
akik már nincsenek közöttünk: Havasi Dezsőre (19591960) Susán Gézára (1960-1980), Csotó Nagy Istvánra
(1980-1984) és Lengyel Györgynére (1991-2006). A
vacsora előtt Antali Zoltán táncpedagógus felnőtt
tánciskolásai zárták a hivatalos programot, színvonalas
bemutatójuk nagy sikert aratott. A kétszáz fős vendégsereg jó hangulatáról a továbbiakban Arany Misi és
zenekara gondoskodott, a bográcsos marhapörköltet a
helyi pörköltfőző hagyományokat őrző Mórocz Lajos
és főzőcsapata díjmentesen készítette. A résztvevők
nem maradtak édes íz nélkül sem, mivel Ficsor Zoltán
Príma-díjas, aranykoszorús cukrászmester óriástortáját
szegték meg a vacsora után az egykori vezetők. A művelődési ház előcsarnokában berendezett kiállítás nézői
örömmel idézték fel személyes élményeiket, amelyeket
az egykori könyvtári bútorzat mellett a vetítőeszközök,
régi vendégkönyvek, s a kedvelt kagylófotel idézett meg
a múltból.
Írta: PE, fotó: Szóró Alexandra
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Erre nem faragtunk rá!

Az eső sem riasztotta vissza az elszánt tökfaragókat hónapos Lia testvéreit, a legkisebb tökfaragó Robikát
és jelmezeseket, akik a művelődési ház október végi és nővérét figyelte. A 2-5 éves kicsinyek mindeközben
programjára, a hagyományos tökös bulira igyekeztek. haloween-i mézeskalács figurákra írókázta. A zsűri
tagjai – Andrékó Pálné, Kocsis Péterné és Kovács
A kedvelt családi programot tizennegyedjére rendez- Andrásné – nagy igyekezettel követték a faragás metük meg, töretlen sikerrel. A résztvevők tizenöt kis netét, majd a kategóriák győzteseinek kihirdetésénél
jelmezesnek tapsoltak, akik egyenként bemutatták segítkeztek. A hangulatos estét követően jóízűen fogyöltözetüket. A zsűri mindenkit megjutalmazott, az idei tak a sütőtökös ízű édességgolyók, amiket ezúton is
„Tök jó fej” címet Mócz Roland érdemelte ki, aki uno- köszönünk Kocsisné Marikának. Az őszi szünetben az
katestvéreivel együtt készült a programra. A jelmezesek Ifisek Haloween partyt rendeztek az erre az alkalomra
után a faragás további izgalmas percei következtek. A feldíszített ifiszobában. Több, mint huszan beöltözve,
családi közös tevékenység közepette sok szép egyedi társasjáték és finom falatok mellett szórakoztak együtt.
töklámpás is készült. A legfiatalabb résztvevőnk a hatÍrta: VNB, fotó: PN
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