
3 milliárd forintból épül hidrogénbontó Kardoskúton

Március 18-án helyezték el a Ma-
gyar Földgáztároló Zrt. kardoskúti 
telephelyén az Akvamarin hidro-
génprojekt alapkövét. 

A beruházás a hidrogén előállítá-
sát, tárolását és szállítását célozza 
a karbonmentes gazdasághoz való 
közeledés meghatározó lépéseként. 
Közel 2,5 MW összteljesítményű 
elektrolizáló rendszert és hozzá 
tartozó hidrogén gázelőkészítő tech-
nológiát létesít a Magyar Földgáz-
tároló Zrt. a Kardoskúti Földalatti 
Gáztárolónál. A társaság, a megújuló 
energiaforrást villamosenergia 
felhasználásával - vízbontáson ke-

resztül - hidrogént állít elő, amelyet 
földgázzal keverve a saját berende-
zéseiben használ fel és csökkenti a 
szén-dioxid kibocsájtást. 

Kriston Ákos, a Magyar Földgáz-
tároló Zrt. elnök-vezérigazgatója 
elmondta, hogy a villamosenergia 
termelésből adódó kilengések vagy 
a többletenergia termelést ki tudnák 
venni a rendszerből. Most ez mini-
málisan működik és azt tesztelik, 
hogy az itteni infrastruktúra hogyan 
viseli, mit kell átalakítani rajta, 
hogy ez később, 2030-ra nagyobb 
lefedettségben tudják csinálni és a 
villamoshálózaton tudjanak segíteni.  

Ferencz I. Szabolcs, a Földgáz-
szállító Zrt. elnök-vezérigazgatója 
kiemelte, az eddigi sikereket társasá-
guk is magáénak érzi és az Akvama-
rin által kikövezett úton haladnak 
tovább. Hangsúlyozta, a hidrogén-
földgáz elegynek a jövő energetikai 
világában nagyon fontos szerepe 
lesz, főleg, ha lehetővé válik a szál-
lítása. A projektnek köszönhetően 
600 ezer tonnányival csökkenhet ha-
zánkban a szén-dioxid-kibocsátás.

prof. dr. Palkovics László inno-
vációs és technológiai miniszter 
beszédében kitért arra, hogy a pro-
jekt a magyar hidrogénstratégiához 
kapcsolódik. Magyarország jelentős 
fotovoltaikus energiarendszerrel 
rendelkezik. Ma három gigawatt 
kapacitással bírunk, két év múlva 
ez hat gigawatt lesz és 2030-ra ez 12 
gigawatt fölé fog menni. A megújuló 
energiáknak az a problémája, hogy 
amikor sok van belőle, akkor azzal 
kell valamit kezdeni, a hálózat nem 
tudja elhasználni, így azt tárolni kell. 

A beruházás több mint 3 milliárd 
forintnyi forrásból valósul meg; 
ebből több mint 2 milliárd forint az 
Innovációs és Technológiai Minisz-
térium, valamint a Nemzeti Kutatási 
és Innovációs Hivatal közös pályá-
zatának köszönhető, míg a fennma-
radó részt a Magyar Földgáztároló 
Zrt. önerőből biztosítja – mondta el, 
hozzátéve, a megrendelt technoló-
giai berendezések érkezését várják, 
aztán indulhatnak a kivitelezési 
munkálatok.

VNB 

Fotó: behir
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A templom mögött található gyülekezeti ház látványterve.
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Gyorsan repül az idő, hiszen nemrégiben osztottam 
meg Önökkel a 2021. év történéseit, és ma már a tavasz 
első napsugarai kopogtatnak az ablakainkon. Esemé-
nyekben gazdag év volt a mögöttünk álló és csak re-
mélni tudom, hogy nyugodtabb lesz az idei, 2022-es.  

A vírushelyzet csitulni látszik ugyan, de a szomszédos 
Ukrajnában zajló események továbbra is szomorúságra 
adnak okot. Ki gondolta volna, hogy a XXI. században 
tanúi lehetünk két ország fegyveres konfliktusának, 
szinte testközelből. Ártatlan emberek, családok sorsai 
pecsételődnek meg nap mint nap. Menekültek tömegei 
érkeznek hazánkba, illetve a szomszédos országokba. 
Településünk azonnal lépett, mint ahogy az ország szí-
ve is egyszerre dobbant: adománygyűjtésbe kezdtünk 
helyi szinten is. Önkormányzatunk mellett a helyi civil 
szervezetek is adományt ajánlottak fel a határmenti 
településre, Tiszabecsre. Mindemellett emberségből 
ismét jelesre vizsgáztak az itt élők, hiszen több csomag 
is érkezett felhívásunkra. Csak remélni tudom, hogy 
a béke hamarosan újra eljön a térségbe, a hazájukból 
kiszakadt emberek újra visszatérhetnek otthonaikba. 
Az újjáépítés fogja meghatározni a következő éveket, a 
világ talán soha nem lesz olyan, mint a háború előtt volt.
Visszatérve településünkre engedjék meg, hogy is-
mertessem az idei célokat, terveket. Februárban fa-
lugyűlés előtt számoltam be a tervekről, itt vártuk az 
érdemi javaslatokat a lakosság részéről. Az elmúlt évet 
nyolcvan milliós maradvánnyal zártuk, amelyet az idei 
költségvetésünkbe vontunk be. Kiadásainkat jelentősen 
megnövelte az idei elvárt béremelkedések, amelyek a 
közigazgatásban évek óta nem történtek meg – és még 
most is elmaradnak más szektorok béreitől. Magyaror-
szág kormányától a dolgozók béreinek növekményének 
ellensúlyozására részben, az ötezer fő lélekszám alatti 
települések polgármestereinek bérének növekményére 
teljes mértékben kaptunk támogatást. Növekvő kiadá-
saink mellett elmondható, hogy bevételeink csökkenő 
tendenciát mutatnak. Ha csak az elmúlt három év ipar-
űzési adó bevételeit vizsgáljuk láthatjuk, hogy harminc 
milliót meghaladó csökkenés tapasztalható. Azt mind-
annyian érezzük, hogy az élet viszont jelentős drágulást 
hozott minden területen, így a jövőre nézve most még 
megfontoltabb döntések szükségesek. 

Az idei költségvetésünk tervezésekor is elsődleges 
szempont volt költségvetési tartalék képzése, de emel-
lett a dinamikus fejlődés szinten tartása is fontos. 

Továbbra is elengedhetetlennek tartom a lehető legtöbb 
pályázaton való indulást. Január első munkanapján  
Magyarország Kormánya újra meghirdette a Magyar 
Falu Pályázatot. Eddig hét nyertes, megvalósított pá-
lyázattal dicsekedhetünk, és örömmel mondhatom: 
sikerült a rövid határidők ellenére további tíz pályázatot 
beadnunk. Tanyagondnoki busz beszerzése – 15 millió 
Ft, Útfelújítás (Sport dűlő – Észak, Kelet és Dél utca) – 
45 millió Ft, Járdaépítés (Önkormányzat, védőnő) – 10 
millió Ft, Közösségszervezéshez eszköz – 2 millió Ft, 
Kommunális eszközök – 15 millió Ft, Önkormányzati 
ingatlanok (Hivatal belső megújítás) – 35 millió Ft, 
Önkormányzati temető (kerékpártároló) – 6 millió Ft, 
Szolgálati lakás (Petőfi utca 16. szám – jegyzői lakás) – 
40 millió Ft, Játszótéri eszközök (FITT park) – 6 millió 
Ft. Mindezen önkormányzati célok mellett az Orosházi 
Evangélikus Egyházközséggel segítő együttműködésben 
Egyházi közösségi tér megújítása 35 millió Ft, illetve 
eszközbeszerzésre 2 millió Ft értékben került beadásra 
pályázat. Rengeteg napi munka van az egyes pályázatok 
beadásával, hiánypótoltatásával, de a végeredmény a lé-
nyeg: 100%-os támogatás mellett tudjunk településünk 
értékeit évről évre növelni. Az itt lakók komfortérzetét 
jobbítva emelkedik településünk élhetősége. A reali-
tás az elnyerhető alcéloknál várhatóan kettő, esetleg 
három területen való pozitív eredmény. Azt vallom, 
hogy a sokból lehet kevés, de ha csak egy-két területen 
pályáznánk, annak kicsi lenne az esélye, hogy az pont 
nyer is. Ezért adunk be minden lehetőségre pályázati 
anyagot, várva a pozitív eredményt.

A pályázatok mellett önerőből, a tartalékjaink terhére 
is fejlesztünk: megérett a KIA kisteherautónk cseréje, 
5 millió forint van rá tervezve. Rendszámfelismerős 
kamerarendszer 3,3 millió forint, utcajelző táblák 
cseréje 1,5 millió forint. Udvari mosdó kialakítása az 
önkormányzatnál, a játszótér kiszolgálására egymillió 
forint. Nagyteljesítményű hűtő-fűtő klímák beszerzése 
a művelődési ház nagytermébe és az edzőterembe 2,8 
millió forintért. Az önkormányzati épületeken meglévő 
napelemes rendszer bővítése, a teljesítmény maxima-
lizálása 1,5 millió forint. Civil szervezetek támogatása: 
1,5 millió Ft (pl. karácsonyi csomag). Mobilgarázs 
vásárlása és telepítése 1,4 millió Ft-ért (A turisztikai 
egyesület részére használatra átadásra kerül). Fásítás, 
virágosítás – 500 ezer-Ft. Pályázatok eredményétől 
függően - akár saját erőből - FITT park kialakítása 3 
millió forint nagyságban.          (Folytatás a 4. oldalon.)

Új költségvetési év, számtalan terv
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A lakosság részéről érkezett kérés a Kossuth utca iskolá-
val szemben lévő járdaszakaszának felújítására. Ez a 130 
fm szakasz nagyjából kettő milliós beruházást jelentene. 
Év derekán szokott megjelenni a Belügyminisztérium 
utak és járdák felújítására szóló pályázata, ahol is telepü-
lésünk adóerőképességét tekintve 50%-os intenzitásra 
számíthatunk. Amennyiben a pályázat megjelenik, ezt 
be fogjuk adni és próbálunk forrást szerezni rá. További 
lakossági igényként merült fel a meglévő piaci elárusító 
helyünk ősztől tavaszig tartó szélmentesítése. Ezt az idei 
év vége előtt fogjuk megvalósítani.

A Magyar Falu pályázat mellett egy másik, óriási lehető-
ség előtt áll Kardoskút: a TOP+ pályázat bevonásával le-
hetőség nyílik Orosháza várossal közös konzorciumban 
beadni az összekötő kerékpárútra vonatkozó, 800 milli-
ós nagyságrendet meghaladó forrás igényű pályázatot. 
Ennek határideje május hónap. Az előttünk álló rövid 
időben is hatalmas munka vár ránk, bízzunk a kedve-
ző elbírálásban és a mihamarabbi megvalósításban. A 
Tótkomlós – Kardoskút közötti kerékpárút tervezése, 
mint kiemelt nemzeti projekt, folyamatban van.  
Szennyvízkezelés tekintetében - több egyeztetést köve-

tően - 2022. február 2-án érkezett a Belügyminisztéri-
umból Réthy Pál helyettes államtitkár levele, melyben 
értesítenek, hogy Kardoskút község esetében az előze-
tes felmérések értelmében az alábbi javaslatot teszi a 
Minisztérium: „A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 
és a meglévő regionális szennyvízelvezető rendszerre 
történő csatlakozás a javasolt műszaki megoldás. A 
kivitelezés forrásához szükséges finanszírozással kap-
csolatban hamarosan előterjesztés kerül Magyarország 
Kormánya elé.” Amennyiben ez ügyben további előre 
lépésre kerül sor, természetesen széles körű lakossági 
egyeztetést fogunk kezdeményezni.

Bízom abban, hogy az idei évben is tovább szépül és 
épül településünk. Reményekkel teli tervekkel készül 
az idei falunap (július 16.) programjainak összeállítása 
és szeretnénk a tavalyi nyárzáró rendezvényünkhöz ha-
sonlóan az idén augusztus végén is egyet megrendezni, 
több más programmal egyetemben. 

Kérem, hogy ötleteikkel, javaslataikkal, problémáikkal 
továbbra is keressenek engem, a képviselő-testület 
tagjait vagy a hivatal dolgozóit.

Varga Pál polgármester

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület januárban két alkalommal tartott 
rendkívüli ülést, melynek témái a Magyar Falu Program 
keretében benyújtásra kerülő pályázatokhoz kapcsoló-
dó döntések, valamint a víziközmű vagyonnak a Magyar 
Állam részére történő átadásához szükséges döntések 
meghozatala volt. 

Kardoskút Község Önkormányzatának januári mun-
katerv szerinti rendes ülésén a képviselők első körben 
tárgyalták az önkormányzat 2022. évi költségvetését. 
Ezt követően közmeghallgatás keretében mutatta be 
Varga Pál polgármester az önkormányzat előző évi 
gazdálkodását és a 2022. évre tervezett irányszámokat. 
A költségvetést végül februárban fogadták el a település 
képviselői. 

Januárban az éves kulturális események is bemutatásra 
kerültek, valamint elkezdődtek a Falunap előkészületei, 
melynek időpontját 2022. július 16-ra tűzték ki. 

A februári hóvégi ülésen több fontos időpont is megha-
tározásra került: A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 
nyári zárva tartásának időpontját 2022. augusztus 1. 

- 2022. augusztus 19. napja között határozta meg a tes-
tület, az óvoda-vezető javaslatára, a szülőkkel történt 
egyeztetést követően. Az óvodai beiratkozás ideje: 2022. 
április 25. és 26. napja 8-16 óra között történik az óvo-
dában Patócs Éva óvodavezetőnél. Továbbá bölcsődei 
igényfelmérésről is döntött a testület, a szülő vagy más 
törvényes képviselő április 15-ig jelezheti a települési 
önkormányzatnak a bölcsődei ellátás biztosítása iránti 
igényét.

A civil szervezetek vonatkozásában az előző évben 
nyújtott támogatásokról szóló elszámolást elfogadták 
a testület tagjai, valamint kiírásra került az idei évre 
szóló pályázat is, melynek benyújtási határideje 2022. 
március 30.

A fentiekről további információ és nyomtatványok a 
település honlapján elérhetőek, valamint személyesen 
a hivatalban, telefonon (68/429-000) vagy a jegyzo@
kardoskut.hu e-mail címen kérhető. 

Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-vezető
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Magánszemélyek kommunális adója
nyugdíjas (öregségi, valamint rokkantsági) kedvezmény igénybevételi lehetősége

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a 
helyi adókról 2§ 2. pontja szerint a magánszemélyek 
kommunális adója adótárgyanként évi 6000.- Ft. Az adó 
50 %-át kell megfizetnie (3000.- Ft/adó év) a nyugdíjas 
vagy járadékos személynek - a jogosultság megszerzését 

követő év első napjától - ha más rendszeres jövedelem-
mel nem rendelkezik. A nyugdíjas vagy járadékos adózó 
1 adótárgy után veheti igénybe a kedvezményt. Ezt a 
bejelentést a kommunális adóbevalláson teheti meg az 
önkormányzatnál, a nyugdíjas igazolás bemutatásával.

Kocsis Anita pénzügyi ügyintéző

Szociális ellátások formája
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kardoskút Község Önkor-
mányzatánál az alábbi, helyi rendeletünkben szabályo-
zott szociális szolgáltatások, ellátások vehetőek igénybe.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: Házi segítség-
nyújtás, Szociális étkeztetés, Tanyagondnoki szolgálat.

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és termé-
szetbeni ellátások: Újszülött gyermekek családjának 
támogatása, Települési támogatás, Rendkívüli telepü-
lési támogatás, Iskolakezdési támogatás, Köztemetés.
Egyéb  önkormányzati rendeletben szabályozott ellátások: 

Egyes védőoltások költségeinek átvállalása (Rotavírus 
elleni oltóanyag költségeinek átvállalása), Lakáshoz 
jutási helyi támogatás.

A szolgáltatások, ellátások különböző feltételekhez 
kötöttek, így kérjük forduljanak bizalommal Prozlikné 
Csorba Melinda hatósági ügyintézőhöz személyesen, 
vagy a 68/429-000 telefonszámon a hivatal nyitvatartási 
ideje alatt.

Prozlikné Csorba Melinda hatósági ügyintéző

Gondosóra program
Magyarország kormánya által biztosított program a 65 
év feletti, otthonában élő, magyar állampolgárok bizton-
ságát és szeretteinkről való gondoskodást biztosíthatjuk 
a közvetlen környezet bevonásával úgy, hogy a formális 
szociális ellátórendszert (háziorvosok, szakszolgálatok, 
családsegítők, önkormányzatok stb.) nem szükséges 
igénybe venni.

A Gondosóra program részeként megvalósuló szol-
gáltatás és a jelzőeszköz ingyenes, és Magyarország 
minden településén hozzáférhető a hét minden napján 
és órájában.

A szolgáltatással segítjük a generációk közötti szakadé-
kok áthidalását, a törődésen keresztül a mélyebb emberi 
kapcsolatok kialakítását.

RÉSZLETEK: https://gondosora.hu

A regisztrációban a művelődési házban segítségre va-
gyunk az érdeklődőknek!

VNB

Isten éltesse!

Geiszt Józsefné Tarsoly Etelka 80. születésnapja 
alkalmából jó egészséget kívánnak családtagjai:

fiai, menyei, unokái és dédunokái.

Fotó: beküldött
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A kertes ház minden korban nagy értéknek számí-
tott, ám napjainkra - életmódunk változásával- a 
kert hangsúlya csökkent, hiszen boltból vagy piacról 
mindenkor könnyen tetszetős áru szerezhető be. 

Kertjeinket gyakran - helytelenül- csakis gazdasági 
szempontok alapján értékeljük. Csakhogy lehetséges 
kertünket - házunk mikrokörnyezetét - úgy is alakíta-
ni, hogy ne csak hasznos, de szép és pihentető legyen, 
javítsa életminőségünket. Lényeg, hogy környezetünk 
igényünknek megfelelő, de harmonikus és rendezett 
legyen, hiszen magunk is egy ilyen közösségnek va-
gyunk részei.

Mit, és mennyit termeljünk: 
Azt, amit sikerrel tudunk véghez vinni, és arra szük-
ségünk is lesz.
Kertjeink természeti adottságai eredendően kiválóak. 
Sík fekvésű, jó minőségű a talaj, jó az elérhető öntözővíz 
minősége, magas a napfényes órák száma, és jellemző-
en békés a térség időjárása, így a szokásos növényeink 
eredményesen termeszthetők. Korlátozást leginkább 
valamely túlnőtt gyümölcsfa okoz.  
Az önellátó családi kertbe egy-egy növényféléből nem 
kell túl sok, és ne törekedjünk minden szükséglet kielé-
gítésére, mert lehetnek nagyon igényesek (pl. brokkoli, 
karfiol, dinnye), vagy csak kevés kell belőlük (fűszerfé-
lék), így a szükséges befektetés nem térülne meg. 
Tájtól idegen növények termelésétől - még ha magjuk 
kapható is - óvakodjunk.  
A paprika, paradicsom, padlizsán és dinnyefélék ki-
zárólagosan optimális feltételek között termelhetők 
sikerrel, míg mások, pl. a petrezselyem, zeller, hagyma, 
saláta, spenót, bab, tökfélék a félárnyékot is jól tűrik. 
Utóbbiakat tehetjük a gyümölcsfák közelébe is, de csak 
a csurgón kívül.  
Tenyészidőt tekintve a nagyon korai és nagyon késői 
fajtáktól én magam tartózkodom. Előbbi általában ke-
vésbé ízletes, míg az utóbbi - bár sokat ígér- a forróság 
és aszály miatt gyakran „nem jön be”.     
Jó, ha a kertünkben van a mindennap használatos zöld-
ségek mellett a korábbiakban már ismertetett málna, 
cékla, sütőtök stb. 

Öntözés:
A rendkívül víztakarékos csepegtető öntözőcső (szalag) 
max. 30 Ft/m bekerülési ára kellő gondosság mellett 
sokszorosan megtérül, használatával az aszály kockázata 

mérsékelhető. Ekkor a szokásos ágyások helyett soro-
kat kell vetni, így helyes növénytársítással (hagyma, 
sárgarépa, büdöske) a permetezési igény is jelentősen 
mérsékelhető. Célszerű sávosan vetni és a szűk sorközbe 
fektetni az öntözőszalagot.    

Vetés előkészítés:
A vetőágy készítésekor elsőrendű szempont, hogy 
a vetőmag aprómorzsás, porhanyós, nedves talajba 
(mikrokörnyezetbe) kerülhessen. Az üreges, frissen 
ásott talaj élettelen, azonnali vetésre nem jó. Az ősszel 
ásott, szántott talaj felszínét csakis sekélyen átmozgat-
va (gereblyélgetve) egyengessük el. Az apró magvakat 
vékonyan takarva tömöríteni is kell.  

Soros következő feladatok:   
Az időjárás és talajállapot függvényében március első 
felében vethetők: sóska, spenót, gyökérzöldségek, 
zöldborsó, hónapos retek, hagymafélék, míg a hó má-
sodik felében a korai burgonya, cékla és palántálható 
a karalábé, a káposzta. A dinnyéket, tökféléket április 
közepétől, az uborkát csak május közepétől érdemes 
vetni, miként a paprikát és paradicsomot palántázni.   

A pihenő kert:
Ha helyesen választottuk és végeztük a fentieket, jut 
hely kertünk kedvelt részén, - sok esetben a diófa kö-
zelében - egy pihenést és kikapcsolódást segítő - kiskert 
kialakítására is. 
Ezt célszerű sövénnyel, - pl. tövis nélküli szederrel 
- elhatárolni (takarni), paddal, esetleg sziklakerttel, 
csobogóval és a kedvenc dísznövényeinkkel beültetni. 

Cél tehát, hogy kertünk és udvarunk dísze legyen a 
házunknak és környezetünknek. Segítse az örömteli 
és egészséges életet, továbbá - főleg idősebb korban 
- feladatot, mozgási lehetőséget nyújtson - akár a jár-
vány időszakában is -, és friss egészséges alapanyaggal 
járuljon a mindennapi élelemhez.

Felföldi László

Tanácsok a családellátó házi kert hasznosításához
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Tisztelt Lakosság!

Praxisunkban újra indul a vastagbélrák szűrés lehe-
tősége. 50 év feletti lakosok kapnak NNK-tól értesítő 
levelet „ behívót”. Ezzel a levéllel kell megkeresniük a 
rendelőt, ahol kézhez kapják a mintavételi csomagokat. 
Egyszerű széklet mintavételt otthon kell elvégezni, az 
összeállított csomagba visszahelyezni és postára adni, 
természetesen fizetni nem kell. 

A csomag átvételekor mindent elmagyaráznak a Kol-
legáim. Kérem használják ki ezt a lehetőséget. Pozitív 
esetben egy külön ellátási rendszeren történnek az 
indokolt vizsgálatok, elsőbbséggel. Tegyenek ennyit 
egészségükért, vegyék igénybe a vastagbélrák szűrés 
otthoni lehetőségét. 

A behívó leveleket a következő hónaptól várhatják az 
illetékesek.

Azért vállalta a kardoskúti és pusztaföldvári praxis ezt 
a programot, mert hiszem, hogy a megelőzés a legfon-
tosabb a betegségek elkerülésében.

Kívánok mindnyájuknak jó egészséget, magam és mun-
katársaim nevében: 

dr. Fodor Zsuzsanna adj. felnőtt- és gyermekneurológus 
háziorvos

Vastagbélrák szűrés

Kitettük a szívünket!
Korábban lakossági ötletként már felvetődött, hogy Kardoskúton is helyezzünk ki különböző jótékonysági cé-
lokat szolgáló kupakgyűjtő szívet. Az ötlet végül megvalósult, köszönet a közbenjárásért Simoráné Zsókának és 
a Dream-Inox (Szabó Gyula és Farkas István) kivitelező cég felajánlásának. Vigyázzunk a szívünkre és töltsük 
meg minél többen szeretettel, illetve kupakokkal. Már egy teli gyűjtőt át is adtunk egy orosházi kisfiú számára.                                                                                                   

Fogorvosi közlendő
Kedves betegek!

Magyarország Kormánya visszavonta a 469/2021-es 
kormányrendeletét, melynek értelmében a fogászati 
alapellátás csak védettségi igazolvány, vagy negatív 
PCR birtokában vehető igénybe. 2022. március 7-től a 
betegellátás a megszokott módon folytatódik.

Bejelentkezni a 06-20/245 1930 telefonszámon tudnak. 
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Ismerjük meg a Kardoskúton élő idős emberek élet-
útját. Itt rendezkedtek be a szép kis falunkban. Itt 
voltak fiatalok, családot alapítottak, dolgoztak, itt 
élték le az életüket.

Hatodik beszélgető partnerem, Zsigovics Imréné Erzsike. 
Egy olyan szépkorú hölggyel beszélgetek, akit évti-
zedek óta ismerek, de életének folyamata számomra 
ismeretlen. Köszönöm, hogy elfogadtad felkérésemet 
a beszélgetésre.

- Gyermekkorod ugye nem Kardoskúthoz kötődik?
1940. május 12-én Gyulán születtem. Édesapám béres, 
édesanyám szolgáló volt Tar István gazdálkodó tanyá-
ján. A napi teendőik a jószágok ellátása, a földeken való 
munkálkodás volt. Emlékeim 4 éves koromtól élnek. 
Aktív részese voltam a tanyai életnek. Általános iskolai 
tanulmányaimat Gyulán kezdtem, majd Tótkomlóson, 
Gádoroson és végül Orosházán fejeztem be. Emlék-
szem, amikor Gádoroson az első nap matek óra volt a 
suliban: feladat megoldás a tábláról. A Tanító rám szólt, 
hogy miért nem dolgozok? Kész vagyok, mondtam. 
Fejben kiszámoltam a feladatokat. A felszabadulás 
után édesapám rendőr lett, ahová helyezték, ott jártam 
iskolába.
 
- Mikor kezdtél dolgozni?
Továbbtanulni nem volt lehetőségem a körülményekhez 
képest. 14 éves koromban munkába kellett állnom. A 
Pusztaföldvári Ravasz-tanyai Állami Gazdaságban 
voltam postai kifutó, növénytermesztési dolgozó, ser-
tésgondozó és helyettesítettem a konyhán.

- A szerelem szele mikor érintett meg?
Szerettem bálba járni. Orosházán, minden táncos 
rendezvényen ott voltam. Mindig több jelentkező volt, 
hogy hazakísérjen, de én Édesanyámat - a kísérőt - vá-
lasztottam. 1958 májusában ismertem meg egy orosházi 
táncesten Zsigovics Imrét. Kölcsönösen megszerettük 
egymást. Imre elment katonának. 1960-ban szerelt le. 
Karácsonykor eljegyeztük egymást, majd 1961. július 
24-én házasságot kötöttünk.

-Hogyan indult el a közös életetek? 
Akkor jöttek a nehézségekkel, örömökkel tűzdelt hét-
köznapok. 1962. augusztus 15-én született meg első 
gyermekünk, Erika. Majd három évig a helyi Tsz-ben 
bedolgozó lettem. 1965 decemberében a Kardoskúti 

Általános Iskola Napközi konyháján első dolgozó vol-
tam Novák Antalnéval. 1968. július 12-én megszületett 
második gyermekünk, Anikó. Három évig Gyes-en 
voltam, majd tovább folytattam a konyhai munkát, 
mint főzőnő, mert nem volt szakács végzettségem. 
1974 áprilisában elhelyezkedtem az NKFV Kardoskúti 
telephelyén, mint konyhai dolgozó. 1974. november 
23-án megszületett Norbert Zsolt nevű gyermekünk. A 
két leány után nagy öröm volt a fiúgyermek megérke-
zése. A Gyes után továbbra is az NKFV-nél dolgoztam, 
korkedvezményes nyugdíjazásomig.

- Most már ismerjük a családot, meséljél arról, hogyan 
kezdtétek a közös életeteket a faluban? 
Mint fiatal házasok, tanyán kezdtük az életünket. Bent 
a faluban, a Móricz Zsigmond utca 9. szám alatt 1968. 
június 30-án alapot ástunk és ez év szeptember 15-én 
beköltöztünk. Önerőből, családi összefogással, hitel 
nélkül építkeztünk. A férjemmel a nyugdíjas évek alatt 
is aktívak voltunk. Fóliáztunk, paprikát és paradicsomot 
termeltünk. Nem csak a falubeliek vásároltak, hanem a 
Hódmezővásárhelyi piacon is szerették a termékeinket. 
Gyermekeinket becsülettel felneveltük, iskoláztattuk.

- Felnőttek a gyerekek, hogyan alakult az életük?
Erika leányunk1981-ben, Anikó 1987-ben férjhez 
mentek. Zárójelben megjegyzem: Mindkettőjüknél én 
voltam a vőfély! Négy szép unokám van: két fiú és két 
leány, valamint dédunokáim: egy fiú és egy leány, akik 
a gyöngyszemeim. A felnevelésükben aktívan részt 
vettünk, sokat segítettünk. Megrendítő családi tragé-
dia volt számunkra Norbi gyermekünk halálos autó 
balesete 1997. május 8-án. Azóta is cipelem a súlyos 
terhet, fájdalmat. 2007. december 19-én újabb csapás 
érte a családunkat. Rövid ideig tartó súlyos betegség-
ben elhunyt szerető férjem, Imre. A nyugdíjas éveimet 
kedves kis különálló otthonomban, szerető családom 
körében töltöm. Most is szívesen besegítek, ha kérnek. 
Ma is 11 főre főztem finom levest.

- A napi munkád mellett a családon belül is, de a falu 
érdekében is rengeteget dolgoztál.
Lányaim kiszámolták, hogy élethelyzetemből adódóan 
42 éven keresztül jártam gyermekeim, unokáim óvo-
dai, iskolai, középiskolai szülői értekezleteire. Minden 
iskolai rendezvényen aktívan részt vettem. 

(Folytatás a 9. oldalon.)

Alkotó életutak: Zsigovics Imréné
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(Folytatás a 8. oldalról)

A faluban a fiatal koromban végzett plusz munkáim: 
óvoda átalakítás után takarítottam, függönyt, ágyneműt, 
óvodás egyenruhát, a kultúrházban pedig a táncosok 
fellépő ruháit varrtam. A 70-es években egy ciklusban 
Tanácstag, két ciklusban a Hazafias Népfront titkára 
voltam. Aktív koromban a művelődési ház minden 
rendezvényén szerveztem, segítettem. Például: a Kihívás 
Napján „Banyafutás” vagy a menyasszonyruhában a 
vőlegény megkeresése - ilyenkor átalakultunk óvodá-
sokká. Népi játékokat mutattunk be. Természetesen a 
főzés elmaradhatatlan volt részemről. A főzés szeretete 
végig kísérte életemet. Eljegyzés, lakodalom, ballagás, 
házassági évfordulók alkalmából én voltam a főszakács. 
Nagy szenvedélyem a finom hagyományos sütemények 
készítése. Ma is szívesen sütkérezek. A helyi Nyugdíjas 
klub aktív tagja voltam.

- A sok-sok társadalmi munkát elismerték a faluban?
Még az NKFV-nél dolgoztam, amikor Kiváló dolgozó 
kitüntetést kaptam. A faluban nem is vártam, de nem 
is kaptam. 81 évesen nem hagyom el magam. Jól ér-
zem magam a szeretett kis otthonomban, a családom 
közelségében. Közösségi ember vagyok, sok barátom 
van, akikkel rendszeresen összejárunk.

Végezetül milyen útmutatást adnál a mai fiataloknak? 

Először is: Keresd meg önmagadat. Tudd, hogy mit 
akarsz. Ha megtaláltad, légy hozzá hű és önmagadhoz. 
Az életben a legszebb dolog a kitartás. Így élek én is, 
ezt kívánom Nektek is. Tiszteld az időseket és szeresd 
a Hazádat!
 
Köszönöm a beszélgetést. Élmény volt számomra té-
ged hallgatni. Jó egészséget, nyugodt nyugdíjas éveket 
kívánok családod körében!                          Barna László

Csak nevében változott a kultúra háza
Kardoskút lakosságának szabadidős tevékenységeit, 
kulturális összejöveteleit, a település rendezvényeit és 
a könyvtári ellátottságot több, mint 60 éve biztosítja 
a község művelődési háza.

Az eltelt évtizedek alatt sok minden változott, az elmúlt 
15 évben pedig működési formáját tekintve két belső 
szervezeti átalakuláson ment keresztül. Amikor 2006-
ban megpályáztam a művelődési ház vezetői álláshelyét, 
akkor még úgynevezett szakfeladaton működött a mű-
velődési ház az önkormányzat égisze alatt. 2011-ben a 
szakmai és személyi feltételeknek megfelelve – teljesen 
önálló intézményi státuszú lett a művelődési ház. 2016 
év végével az akkori képviselő-testület döntése meg-
szüntette az önálló intézményt, amely szakfeladatra 
került vissza az önkormányzathoz. A muzeális intézmé-
nyekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közműve-
lődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezik arról, 
hogy az új működési formának összhangban kell állnia 

az elnevezéssel. Mivel megszűnt 2016-ban az intézmény, 
így nevében már nem szerepelhet a szabályok szerint 
a művelődési ház elnevezés. Ennek folyományaként a 
Képviselő-testületnek a február végi soros ülésén mó-
dosítania kellett a nevet. 

Az új név - Móra Ferenc Közösségi Színtér - utal az 
új működési formára, meghagyva benne neves írónk 
nevét. Úgy vélem, hogy a mindennapokban – a ren-
dezvényeken, az általános köznyelvben – továbbra is 
művelődési háznak vagy kultúrháznak fogjuk hívni. 

A hivatalos dokumentumokon természetesen az új el-
nevezés lesz olvasható. Tehát ne lepődjön meg senki, ha 
ezután a közösségi színtérbe invitáljuk Önöket egy-egy 
foglalkozásra vagy rendezvényre. A forma ugyan más 
lett, de a lényeg továbbra is változatlan! 

Vargáné Neller Borbála  

Fotó: BL
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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 

Számára most ért véget a történet: Elhunyt Verrasztó Gábor

Előző lapszámunkban írtuk meg, hogy két évtized után 
folytatása lesz a Kardoskút története című helytörténeti 
kiadványunknak. Azóta sajnálatos esemény történt, 
mert településünk volt lakosa, a kötet megírására felkért 
Verrasztó Gábor író, újságíró 2022. február 7-én, 58 éves 
korában váratlanul elhunyt.

Munkáját nagy buzgalommal kezdte el, többekkel fel-
vette a kapcsolatot az adatgyűjtésekhez. Bízunk benne, 
hogy Kardoskút története egyszer tovább folytatódhat 
könyv formájában is.
 
Szeretettel emlékezünk Gáborra, nyugodjék békében!

VNB

Folytatjuk a 2020-ban megkezdett irányt: bővítjük a 
napelemes rendszerünket. 

A napokban kerülnek elhelyezésre az újabb, önerőből 
beszerzett napelemek a településünk közintézményeire 
(egészségház, művelődési ház, óvoda és önkormányzati 
hivatal). 

A 2021-es év volt az első teljes év, amikor már hasz-
nálatban voltak a napelemek. Szinte nullára tudtuk 
redukálni az éves elektromos közüzemi díjainkat. A 
jelenlegi fejlesztéssel maximalizáljuk a jelenleg elérhető 
kapacitásunkat, így a jövőben további megtakarításokat 
tudunk majd elérni.

VP

Maximumra bővítjük a napelemes rendszerünket

Mozgásos foglalkozások
A művelődési házban szakemberek által tartott 

csoportos foglalkozásainkra hívjuk az érdeklődőket. 
Aerobic: csütörtök 18 órától

Jóga: szerda 18 órától
Egészségtorna: kedd 17 óra, gerinctorna: kedd 18 óra
A részletekről a csoportvezetők adnak tájékoztatást.

Tanyagondnoki fórum Pusztaközponton
Március másodikán került sor a tanyagondnoki fórumra 
Pusztaközponton, amelyre szép számmal érkeztek 
a külterületi  lakosok. A fórumon az aktualitásokat, 
ötleteket és javaslatokat beszéltük át a résztvevőkkel.

A megjelentek között Csörszné Zelenák Katalint, a Fa-
lugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének elnökét is 
köszöntöttük. Külön köszönöm Varga Pál polgármester 
úrnak, Ludányi Rozália családsegítő munkatársnak, 
valamint az önkormányzati hivatal megjelent dolgozói-
nak az akítv részvételt, amellyel az év során munkámat 
segítik.                               Móga Lászlóné tanyagondnok Fotó: PCSM
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Közösségben kreatívkodunk
A művelődési ház egyik újraszerveződött csoportja a 
pandémiás időszak után, a hétfőnként 17 órától mű-
ködő kreatív kör. Korosztálytól függetlenül mindenkit 
leköt az alkotás folyamata. Szemenyeiné Libor Rózsika, 
Kocsis Péterné Marika és Somlyai Irénke szakmai 
segítségével hímeztek, horgoltak, dekupázsoltak, gyön-
gyöt fűztek, húsvéti tojásdíszt készítettek, februárban 
Valentin napi szívet filc anyagból. Örömmel látom, 
hogy a foglalkozásokra  egy-egy újabb érdeklődő is 
eljön. Bátran lehet csatlakozni a csoporthoz, mivel 
a kezdők is egyénre szabottan, kellő segítséggel sa-
játíthatják el a különböző technikákat és a közösség 
tagjai döntik el, hogy mivel szeretnének foglalatos-
kodni a soronkövetkező összejövetelek alkalmával.                                            
VNB

Nőnapi vacsora a nyugdíjas klubban
A Nemzetközi Nőnap alkalmából a hölgyek köszön-
tésére finom vacsorával és verssel készültek a klub 
férfitagjai.
 
Vendégként érkezett erre az alkalomra Varga Pál pol-
gármester, aki verses köszöntője után pár gondolatban 
elismeréssel szólt a hölgyeknek. Elmondta, mint egy 
nagy család, olyan ez a kis közösség, csakúgy, mint a 
település nagyobb közössége. Örüljünk annak – mondta 
a településvezető – hogy az idén ismét együtt ünnepel-
hetünk: egészségben, jókedvűen. A tagság nevében Süle 
Antal készült verssel, amit nagy tapssal köszöntek meg 
a résztvevők. A vacsora bográcsos pörköltjét Skorka 
Pál és Simon János készítette el. A közös süteményezés 
után tombolahúzással zárult a jóhangulatú összejövetel. 

VNB

Jótékonysági bál a virágos Kardoskútért
Hosszas készülődés és várakozás előzte meg a jótékony-
sági bálat. Helyi vállalkozó szellemű párok január végé-
től hétvégénként próbáltak, hogy a nyitótánc keringőjét 
bemutathassák. Sok vidéki vendég is ellátogatott Kar-
doskútra, hogy jól érezze magát, s hogy egy nemes célt 
támogasson. A bevételből a község virágosítása és fásí-
tása fog megtörténni. A szervezők ötletét a Kardoskút 
Községért Közalapítvány tagjai is támogatták. Köszönet 
minden támogatónknak, hogy 2022. március 12-én 
megtartott jótékonysági bál ilyen csodásra sikerült. 

Farkasné Lencse Ildikó és Simoráné Zsóka

Fotó: VNB

Fotó: VNB
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Ünnepi megemlékezés: szabadon, a szabadban
Az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 
174. évfordulóján fiata-
lok és idősebbek együtt 
emlékeztek a település 
központjában, a Március 
15-e téren. 

Az emlékmű előtt elsőként 
a helyi ifjúság műsorát 
hallgatták meg az emléke-
zők, amelyet a Kardoskút 
Községért címmel kitünte-
tett Nagyné Szöllősi Teréz 
ünnepi beszéde követett. 

Ünnepi gondolatai kö-
zött szólt a hazaszeretet-
ről, amely a hazához, a 
szülőföldhöz és lakóihoz, 
nyelvéhez, történelméhez, 
kultúrájához, hagyomá-
nyaihoz való ragaszkodás. 
Mindez a tettekben is meg 
kell valósuljon: a haza iránt 
érzett kötelességek telje-
sítésében, saját érdekeink 
mellőzésében, az önzetlen-

ségben mutatkozik meg. 
Rólunk és tetteinkről is 
majd a jövő generációja 
fog egyszer véleményt al-
kotni. Ők lesznek azok, 
akik utólag értékelni fog-
ják cselekedeteinket. Be-
szédének végén elhang-
zott: „…Én azok közé 

tartozom, akik hisznek a 
cselekvő hazaszeretetben 
és mindig keresem ennek a 
cselekvésnek a lehetőségét. 
Mert ezernyi lehetősége 
van a cselekvésnek itt, 
Kardoskúton is. Ez a helyi 
hazaszeretet: A közösség, 
ahová jó tartozni, ahol 

nem a különbözőségeket 
keressük, ahol a szabad-
időt az egyes generációk 
együtt tudják eltölteni, 
meg tudjuk vitatni közös 
dolgainkat és osztozunk 
bánatban és örömben.”

VNB

Adományok az Ukrajnából menekülteknek
Ezúton köszönöm meg a 
kardoskúti lakosoknak, 
civil szervezeteknek a 
felajánlott adományokat, 
amelyekkel megtöltöttük a 
kisteherautónk platóját és 
az orosházi önkormányzat 
tal együtt a Vöröskereszt 
segítségével eljuttattuk a 
határmentére. Emellett a 
csomagokon kívül kép-
viselő testületünk továb-
bi 100.000.-Ft értékben 
ajánlott fel termékeket, 
amelyeket Csanádapáca 
község segítségével juttat-
tunk célba.                    VP Fotó: OROSCAFE
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