Március második felében a közelgő
iskolai beiratkozás előtt Iskolanyitogató nyílt napra invitálták a leendő
első osztályosok szüleit és a gyermekeket a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kardoskúti Telephelyére .
Csákiné Imre Erzsébet tanító néni
játékos formában tartott bemutató
matematika órát, amelyet a gyerekek
nagy figyelemmel és érdeklődéssel
követtek. A kardoskúti gyermekek
mellett Orosházáról is érkezett érdeklődő család, akik szívesen idejáratnák iskolánkba gyermeküket.
Tavaszköszöntő összejövetelre várta
a helyi Házi Segítségnyújtás az ellátotti körébe tartozó és érdeklődő
idősebb helyi lakosokat. Madari
Józsefné és Krausz Istvánné voltak
az összejövetel fő szervezői. A programra készülvén saját készítésű süteményekkel és vitaminban gazdag
innivalóval kínálták a megjelenteket.
Pepó Jánosné a HSG intézményvezetője röviden beszámolt az eddigi tevékenységről. Kisné Károlyi
Mariann egészségügyi tanácsokkal
látta el a megjelent érdeklődőket.

Fotók: VP és óvoda
Óvodásaink a tavaszias időt kihasználva tartalmas időtöltésben
részesültek Szemenyei Sándor helyi gazdálkodónál. A gyerekek
testközelből figyelhették meg az
óvó nénikkel közösen a különféle
háziállatokat. Nagy érdeklődéssel
hallgatták a házigazda szavait, aki
lelkesen mutatta be a gyerekeknek
az évtizedekre visszanyúló mezőgazdasági tevékenységét. A közelgő húsvét alkalmából nem távoztak üres
kézzel a gyerekek, hiszen mindenkinek jutott csokitojás útravalóul.
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Több mint húsz fővel teremtünk értéket
Tisztelt Olvasók! Az önkormányzati aktualitásokról nemrégen
részletes tájékoztatót ismerhettek
meg a falugyűlésen szervezett
közmeghallgatáson, ahol az önkormányzat 2015. évi költségvetése és
célkitűzései kerültek bemutatásra.
Az előadás anyaga megtekinthető
a községi honlapon.
A jelenlegi folyamatokból szeretném kiemelni a Petőfi utcai járdafelújítást, illetve a művelődési ház
udvarában és környezetében elkezdett munkákat. Az értékteremtő
közmunkaprogramban összesen
húsz főt tudunk foglalkoztatni 2015.
március 1-től 2016. február 29-ig.
Általános közfoglalkoztatásban
kettő főre kaptunk lehetőséget 2015.
március 1-től augusztus 31-ig.
Nagyságrendileg hatmillió forintot
tudunk megspórolni a balesetveszélyessé vált járdaszakasz közfoglalkoztatási programban történő
felújításával. A Petőfi utca teljes
hossza közel ezer méter. A korábban készült térkő burkolatú járda
szegélye megsüllyedt, a térkövek
kimozgósodtak. A 2014. október 1.
és 2015. február 28. közötti közfoglalkoztatási programban felújítottuk

az Árpád sor és a József Attila utca
közötti szakaszt. A térkőburkolat
és az ágyazat felbontása után új
kavicságyazatba lett lebetonozva a
járdaszegély, majd a lap vibrátorral
betömörített homokágyazatba került vissza a térkőburkolat. Ugyanezzel a technológiával folytatódik
a felújítás a József Attila utcától a
rendőrségig, ami terveink szerint
nyár elején befejeződik.
A művelődési ház udvarán és környezetében összesen több mint
600 négyzetméternyi térburkolatot
kívánunk elkészíteni közfoglalkoztatással. Az előző időszakban Kardoskúton gyártott beton térkőből és
szegélykőből építjük a burkolatokat.

A burkolat alapozásához szükséges
anyagköltségek a közmunkaprogramban elszámolhatóak, ezen túl az
önkormányzat traktorához homlokrakodó szerkezetet tudunk beszerezni a pályázatnak köszönhetően.
Az önkormányzat céljai között
szerepel a művelődési ház mellett, a Petőfi utca felőli virágoskert
megújítása is. Szeretném felhívni
a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
a tiszafa alatt tervezzük egy sziklakert kialakítását, amelyhez minden
kedves felajánlótól várunk olyan
követ, amivel szívesen hozzájárulna
a közösen létrehozott kerthez.
Lengyel György

Fotók: VP
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Beszámoló az elmúlt testületi ülésekről
2014. november 27-én, soron következő testületi ülés keretében a képviselő-testület elfogadta az Orosházi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. szemétszállítás helyzetéről szóló
beszámolóját, ezt követően pedig a
Kardoskúti Hírmondó kiadásával
kapcsolatos tevékenységről szóló
beszámolót, majd a 2015. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervet
is jóváhagyták a döntéshozók. A
természetben nyújtott szociális
célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló rendelet is megalkotásra került az ülés keretében.
A szippantott szennyvíz gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására
vonatkozóan pályázati felhívás
közzétételéről is született döntés.
A napirendeken túl az Egyebek
között hordozható EKG készülék
vásárlását egyhangúlag támogatták
a képviselők.
Az év utolsó testületi ülésére 2014.
december 11-én került sor, ahol a
szociális alapellátás beszámolóját
követően a 2015. évi munkaterv is
elfogadásra került. A 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
szóló beszámoló jelentés elfogadását
követően a képviselő-testület úgy
határozott, hogy a község közigazgatási területén a települési folyékony
kommunális hulladék gyűjtésével,
szállításával és ártalmatlanításával
2015. január 1-től 2019. december
31-ig – a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII.törvényt 44/C. § (1)
bekezdése alapján – Andrusik Gábor
egyéni vállalkozót bízza meg és köt
vele közszolgáltatási szerződést. Az
Egyebekben a testületi tagok döntöttek többek között arról, hogy a
Kardoskút 676. hrsz. alatti ingatlant
temetővé kívánják nyilváníttatni,
elfogadták a Folkográfia zenekar
támogatásról szóló beszámolóját,
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kerítésfestés céljából impregnáló festék vásárlásáról, helyi ételosztáshoz
hús vásárlásáról döntöttek, valamint
társulásba való delegálás tárgyában
is hoztak határozatot. Megbízták
Varga Pált az Önkormányzat tulajdonában lévő hardver és szoftver
eszközök karbantartásával és Pepó
Jánosnét az Önkormányzat által
nyújtott szociális alapellátások –
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat –
területén felmerülő szakmai munka
felügyeletével.
2015. január 15-én azért került ös�szehívásra a képvislő-testület, mert
a hulladékgazdálkodás kapcsán az
Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. jelezte, hogy kompenzációra lenne szüksége. A tárgyban elegendő információ hiányában
döntés nem született. A konyhai
hulladék elszállítására vonatkozóan
szerződéskötésről állapodtak meg a
Biofilter Környezetvédelmi Zrt-vel.
2015. január 30. napján a soros ülés
első napirendi pontja az Önkormányzat 2015. évi költségvetése
volt, mely tervezetet megvitatta
és alkalmasnak találta a testület további kidolgozásra, továbbá
közmeghallgatás keretében történő
ismertetésre. A 2015. évre vonatkozó kulturális rendezvények
időpontjának meghatározásáról
szóló beszámolót is elfogadták a
testületi tagok. Az Egyebekben a testületi tagok döntöttek többek között
a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról és a 2015. évi
költségvetés elfogadásáról. Emellett
az Evangélikus Egyházközség és a
Kardoskúti Faluszépítő- és Turisztikai Egyesület támogatásról szóló
beszámolóját is elfogadták, valamint
a Falugondnokok Duna-Tisza Közi

Egyesület támogatását is megszavazták. Az ülésen a testület kifejezte
azon szándékát, hogy a 2015/2016
tanévtől kezdődően a Boldog Gyermek, Boldog Család Egyesület
részére általános iskola működése
céljából a Kossuth utca 2. szám
alatti általános iskola épületének
egy részét bérbe kívánja adni, azzal
a feltétellel, hogy a meglévő iskola
működését nem veszélyeztetheti.
A 2015. február 12-ei ülésen a
képviselő-testület tudomásul vette
az Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. jognyilatkozatát,
mely a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés 2015.
03. 01-el történő megszüntetésére
irányult és úgy határozott, hogy a
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft-vel sikeres tárgyalások lefolytatása esetén szerződést köt. Emellett
úgy döntöttek a képviselők, hogy
pályázatot írnak ki ügyvivő-szakértő
munkakör betöltésére.
Fekete Zita

1%

Személyi jövedelemadónk bevallásánál lehetőség nyílik bejegyzett
civil szervezetek támogatására is. A jövedelemadónk 1%ából befolyt összegből segíthetjük további működésüket.
Az alábbi civil szervezeteket ajánljuk figyelmükbe, településünk
lakosságáért működnek, ezért
kérjük, támogassák munkájukat!
Kardoskút Községért
Közalapítvány: 18381535-1-04
Kardoskúti Polgárőr Egyesület:
18375767-1-04
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A Vásárhelyi Puszta a Világörökség része lehet
2013. január 25-én nyilatkozatot
írt alá Hódmezővásárhely, Orosháza, Székkutas, Nagymágocs,
Kardoskút és Békéssámson polgármestere, valamint az Olvasókörök
Szövetségének társelnökei és a
Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója, amelyben megfogalmazódott
a Vásárhelyi Pusztáért Nonprofit
Egyesülés létrehozása. „A Puszta,
bár politikailag, gazdaságilag, közigazgatásilag széttagolódott, ettől
függetlenül egy példátlan értékű,
dél-tiszántúli kistájegységet alkot.
Népessége folyamatosan gazdasági
gondokkal küzdött, miközben az
egységes értékek pusztultak, és kihasználatlanul maradtak. Mind a hat
településnek és a nemzeti parknak
fontos, hogy egymás értékmentő
és fejlesztő támogatásával a Puszta
támogató részeseivé váljanak. Így a
Vásárhelyi Pusztán nem hivatalok
megegyezésével, hanem egymásra
találással, valódi testvértelepülésekké válhatunk. Ezt minden helység
és a nemzeti park önállóságának
megtartásával, teljes összefogással
és közös segítségnyújtással tudjuk
elérni. Mindezt garantálja, összefogja és elősegíti az Olvasókörök
Szövetsége, amely elismert országos
intézménnyé fejlődött, sőt mára
hazánk politikai határain túli olvasóköri szervezetekkel is bővülve, egyre
nagyobb nemzeti és nemzetközi
tekintélyre tesz szert. Bizakodunk,
hogy olyan hazai és EU-s pályázatok lesznek, amelyeket együttesen
nagyobb eséllyel elnyerhetünk, és
elindulhat a Puszta fejlesztése.”
Ezekkel az alapgondolatokkal indult
a Vásárhelyi Pusztáért Szövetség
létrehozása, melyhez később csatlakozott Árpádhalom, Derekegyház
és Pusztaföldvár, a Herbária Zrt. A
szövetség összesen hét alkalommal
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Fotók: OSZ
tartott tanácskozást KardoskútPusztaközpontban. 2013 szeptemberében még rendkívüli tanácskozást is tartottunk egy LEADER
térségek közötti pályázat ügyében.
A megvalósíthatósági tanulmány
határidőn belül benyújtásra került
a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz,
azonban sajnos a pályázat akkor
nem részesült támogatásban.
2015. március 25-én újra összehívtuk a szövetséget, így a következő
sajtóközleményből kiderül, hogy
most nagy fába vágtuk a fejszét.
Lengyel György
Az Olvasókörök Szövetségének
közleménye:
A Vásárhelyi Pusztáért Szövetség
(VPSZ) kezdeményezi, hogy a
Vásárhelyi Puszta a Világörökség
részévé válhasson, amelynek előkészítésére munkacsoportot hoz létre.
A VPSZ március 25-i, KardoskútPusztaközpontban tartott ülésén a

két anyavárost, Hódmezővásárhelyt
és Orosházát képviselő Hegedűs
Zoltán, illetve Bojtor István alpolgármester megállapodott, hogy
mihamarabb megteremtik a VPSZ
jogi személyiséggé alakulásának
feltételeit. A tanácskozás házigazdája
Lengyel György, Kardoskút polgármestere volt, de Békéssámson, Pusztaföldvár és Árpádhalom is polgármesteri szinten képviseltette magát.
Jelen volt Czirbus Zoltán, a Herbária
Zrt. vezérigazgatója, Tirják László, a
Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója, Szenti Tibor író, néprajzkutató,
a VPSZ ötletgazdája, Vásárhelyről a
Helyi Értéktár Bizottság vezetőségi
tagja, a tourinform iroda, a levéltár
és az orosházi múzeum igazgatója,
pályázati szakemberek, valamint a
VPSZ-t koordináló Olvasókörök
Országos Szövetségének társelnöke,
Deák György is.
Az ülés résztvevői végül Farkas István idegenforgalmi menedzsernek
a Puszta turisztikai fejlesztésének
lehetőségeiről szóló előadását hallgatták meg.
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Ünnepi megemlékezés március idusán
Fotó: Török Attila

Március 15-én 18 órakor gyűlt össze a falu lakossága a művelődési ház nagytermében ünnepelni. A himnusz
közös eléneklése és a Nemzeti Dal elhangzása után Dr. Formann István orosházi történelemtanár idézte föl
beszédében a régi történelmi eseményeket. Részletesen elmesélte, milyen okok vezettek a forradalom kitöréséhez,
hogyan kezdődött a szabadságharc és milyen volt a megtorlás. Az ünnepi műsort a FŐNIX – Kardoskúti Amatőr
Színjátszó Társulat adta elő. Különleges technikai megoldásokkal színesítették az amúgy is érdekfeszítő műsort:
volt füstölgő ágyú, színpadon égő fáklyák, égből hulló röplapok. Az ünneplést fáklyás felvonulással folytattuk,
amihez végre az időjárás is kedvezett. Végül a Forradalmak Emlékművénél helyezte el a képviselő-testület az
emlékezés koszorúját.
Terjékné Kaposi Andrea

Éves közgyűlés a kulturális egyesületnél
Fotó: VP
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A tavalyi év egyesületi munkáját
összegeztük, az idei terveket egyeztettük a Kardoskúti Főnix Kulturális
Egyesület tagjaival, éves közgyűlésünkön. Örömmel fogadtuk el négy
új tagunk jelentkezését az egyesületbe. Az elmúlt év eseményekben
és fellépésekben gazdag volt, hiszen
17 alkalommal mutatkozhattunk be
az ország különböző pontjain. Örülünk, hogy több helyen visszatérő
vendégek vagyunk, s az idén már öt
fellépéssel gyarapítottuk a sort. Kiemelném a januári magyar kultúra
napi két órás műsorunkat, amelyet
ismét nagy érdeklődés kísért. Az
idén a látvány- és hangtechnikánk
fejlesztése a cél, pályázati és önerő
bevonásával.
Őzse Zoltán, elnök
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Munkájával színesebbé teszi a világot
Fotó: VP

A helyi vállalkozókat bemutató
korábbi sorozatunk folytatásaként most azt a fiatalembert
kérdeztünk meg, aki bizony nem
csupán munkájával, hanem példás
családi életével is bizonyít kisebb
környezetében. Igyekszik maga
körül mindent színesebbé varázsolni, a faluban csak úgy ismerik:
„a Szabó Laci”.
Mikor választottad ezt a szakmát
és miért?
Harminc évvel ezelőtt döntöttem
úgy, hogy szobafestő szakmát tanulok. Előtte, mint a legtöbb tizenévesnek, fogalmam sem volt arról,
hogy mi akarok lenni.
Volt-e a családban más szakmabéli?
A családomban én vagyok az első,
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aki az építőiparban dolgozik.

házban, akkoriban rendszeresen
jártam a feleségemmel, most már
Hogyan kerültél Kardoskútra?
csak ő jár el a csoportba.
1990-ben feleségemnek köszönhe- A zene szeretete, a hangterápia,
tően kerültem a településre. Akko- mind-mind olyan foglalatosság, ami
riban sokat dolgoztam a faluban és kikapcsol és kicsit felszabadít.
a környéken.
A munka mellett jut-e idő közös
Vállalkozásodat mikor indítottad családi kirándulásokra?
és miért?
Nagyon fontosnak tartom a csaNéhány ismerősöm javaslatára ládi pihenéseket, kirándulásokat
lettem vállalkozó, ennek már több is. Ezeket nem szabad beáldozni
mint 20 éve.
semmiért, mert ebből lehet energiát
meríteni a hétköznapokhoz!
Felnőtt fejjel most is ezt a szakmát
választanád? Hogyan érzed, jól dön- Két nagyfiad van, a családból lesz,
töttél egykor?
aki beszáll vagy folytatja majd a
A szakma illetve a vállalkozás is vállalkozást egyszer?
jó döntésnek bizonyult, mert így Jelen pillanatban úgy tűnik, nem
közületi munkákat is tudok vállal- ebbe az irányba mennek a gyerekeni. A településen többek között a im, de ki tudja, hogy mit hoz a sors.
Polgármesteri Hivatal, az Orvosi
Rendelő és a Tsz. iroda felújítása is a Lehet, hogy nem mindenki tudja a
munkáim között volt. Mindemellett faluban, hogy részt vettél 2013-ban
természetesen a lakossági megren- a művelődési ház nagyteremének
delőket is kiszolgálom.
festésében önkéntesként, a karácsonyi főzéseknek is évek óta tevékeny
Mostanság mennyire tartják fontos- támogatója vagy, illetve most, az
nak az emberek a lakásuk rendben edzőterem kialakításánál is sokat
tartását – vajon pénz vagy igényesség segítkeztél. Miért tartod fontosnak az
függő-e a rendszeres festés?
általad felajánlott közösségi munkát
Sajnos az emberek egyre kevesebbet a településen?
tudnak áldozni az otthonuk szépí- Mindig fontosnak tartottam az öntésére, ugyanakkor van kereslet az zetlen segítséget. Szívesen veszek
igényes festésekre is.
részt minden olyan tevékenységben,
amivel segítségére lehetek a környeSzabadidődben mivel foglalkozol zetemben élőknek, mert meggyőszívesen?
ződésem, hogy aki teheti, annak
Kevés szabadidőmben néha horgá- segítenie kell. Nem a háláért, hanem
szok és szívesen sütök-főzök, vagy a segítés öröméért. Szeretettel kell
zenét hallgatok. A hangokkal kap- adni és akkor szeretetet kapunk
csolatosan van egy érdekes foglala- vissza! Ennél több nem kell!
tosságom is, ez a tibeti hangterápia.
A különböző hangtálak által keltett Ezzel a szép gondolattal kívánunk
rezgések pozitív hatást gyakorolnak további hasznos munkát és jó egésztestre és lélekre egyaránt. Érdemes séget Neked és családodnak!
lenne mindenkinek kipróbálnia.
Az oldalpárt összeállította:
Amikor a jóga elindult a művelődési
Vargáné Neller Borbála
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Egészségmegőrzés és közösségépítés a cél
Régi vágya válhat valóra a testedzés szerelmeseinek Varga Pál
alpolgármester kezdeményezésére, hogy díjmentesen, klubformában lehessen a testedzés
kedvéért és a fittség megőrzéséért
rendszeresen mozogni. A tervek
szerint május 20-án adják át a
település lakosságának a művelődési ház udvari épületében az
edzőtermet, amelynek felújítási
munkálatai jelenleg is folynak.
A terem beindításának két fő
motorja, a kezdeményező Varga
Pál és Novák István, akik a továbbiakban is szívügyüknek tekintik ezt a feladatot. Ő álmodta meg szaka jövőben a művelődési ház egyik mailag a terem kialakítását, amely
klubjaként működő edzőtermet. a szó szoros értelmében nem csak
a testépítésről fog szólni. A hagyoVarga Pál: - A képviselő-testület mányos bodybuilding mellett helyet
támogatásával fél millió forint áll a kap sokféle mozgásos tevékenység
rendelkezésünkre az idei költségve- is, amelyben a fiatalok mellett a kotésben az edzőterem kialakításának rosabbak, férfiak és nők is egyaránt
kezdeti lépéseire. A facebook-on megtalálhatják a maguknak megfefelhívást adtam közre, hogy ön- lelő mozgásformát. Ezzel a kezdekéntesekkel együtt elkezdhessük a ményezéssel az egészséges életmód
terem felújítását. Az elmúlt hetek- és a közösségi élet fellendítése is a
ben minden hétvégén többen azon célom. Az edzőterem megnyitását
dolgoztunk, hogy egy megszépült az országos sportnapra, a Kihívás
környezetben, megfelelő géppark- Napjára tervezzük. Szeretnénk, ha
kal az egészséges életmódot választó ezen a napon különböző sportágak
fiatalok és felnőttek mihamarabb képviselői is bemutatkozhatnának.
elkezdhessék a mozgást. Első lépés- Ennek a programrésznek Novák
ben a helyiséget kellett rendbe hoz- István lesz a gazdája. Most, a helyi
nunk, hiszen évek óta elhanyagolt újságon keresztül is névadási felhíállapotban volt. Szabó László helyi vással élünk a lakosság felé, hogy
vállalkozó önkéntes segítségével és adjanak nevet az új edzőteremnek.
lelkes emberek keze munkájával Bízom benne, hogy májusban
megszépítettük a termet. Csiszol- örömmel fogják birtokba venni a
tunk, gletteltünk és festettünk. Az termet a mozgás szerelmesei.
edzőterem alját speciális gumiréteg- Novák István: - Örömmel fogadtam
gel látjuk el, ami a balesetvédelem el a felkérést, hogy az edzőterem
mellett kellemes komfortérzetet létrehozásában és majd a működteremt. Ez egyedivé is teszi a ter- tetésében részt vegyek. Mindig is
met, mivel a környékünkön sehol szívügyem volt a sport és a jövőben
sincs ilyen borítás. Az edzőterem is szeretném, ha településünkön is
szakmai vezetője Novák István lesz, segíthetném szaktudásommal az
aki felkérésemre örömmel elvállalta edzőteremben folyó munkát. Mivel
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Fotó: Pető Attila
ez a sportág nagy fegyelmet követel,
ezért szigorú szabályok mellett kell
végezni az itteni mozgásos tevékenységeket, nem csupán a saját,
hanem mások testi épségének a
védelmében. A jegyző úrral együttműködve kidolgoztunk néhányan
egy házirendet, amit a klubba belépő tagoknak el kell fogadni és be is
kell tartani. Ez az első lépés ahhoz,
hogy 14 éven felül a faluból bárki
tagja lehessen ennek a közösségnek. Igényfelmérés már volt, ám
a jövőben is szívesen fogadjuk az
ötleteket ahhoz, hogy az igényeknek
megfelelő mozgásos tevékenységeket tudjunk biztosítani. Természetesen ehhez anyagi feltételek is
szükségesek, amelyeket próbálunk
majd pályázatok, támogatók bevonásával biztosítani. A termet a helyi
lakosok ingyenesen vehetik igénybe
a mindennapos testedzéshez. Egy
hosszú folyamat elején vagyunk, a
részletekről még tájékoztatni fogjuk
az érdeklődőket.
Felhívás névadásra: 2015. április
20-ig várjuk a lakosság névadási ötletét az info@kardoskut.hu e-mail
címre. Kérjük, a beküldők írják
meg nevüket és elérhetőségüket is.
A beküldött javaslatokból választjuk ki az edzőterem elnevezését.
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Ötvenöt éve együtt jóban, rosszban
Az idősebb Geiszt házaspár köszöntésére gyűltek össze március 14-én
a népes család és a barátok a művelődési házban. Virágokkal halmozták el Józsi bácsit és Etelka nénit a
gyerekeik, unokáik és a dédunokák.
A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub
tagjai, a barátok külön köszöntötték
őket. Mintha csak ma lett volna,
amikor az aranylakodalmat ünnepelték öt évvel ezelőtt ugyanitt, azóta
semmit sem változtak – mondta
mindenki. Ugyanolyan szeretetben, megértésben élik napjaikat
és szinte semmit sem öregedtek!
Kívánunk nekik sok boldogságot
és jó egészséget! Reméljük, újabb
öt év múlva a gyémántlakodalmat is együtt ünnepeljük!
TKA

Fotó: Geiszt Attila

Lezárult a könyvtárosokat továbbképző pályázat
képzéseken gyarapíthatták elméleti
és gyakorlati szakismereteiket. Kardoskút községből Vargáné Neller
Borbála Tünde három képzésen
vett részt, a több mint két évet
felölelő megvalósítási időszakban.

2013. január elsejével indult az
a TÁMOP-os pályázatunk megvalósítási időszaka, amely 2015.
március 31. napjával zárult le. A
TÁMOP - 3.2.12-12/1-2012-0032
„Buta vagyok én, Karak? – Nem
vagy buta, csak még keveset tudsz”
kulturális szakemberek képzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében
elnevezésű pályázat finanszírozásával négy település könyvtárosai
képezhették tovább magukat.
Az orosházi könyvtáros kollégákkal
együtt Kardoskút, Pusztaföldvár és
Tótkomlós könyvtárosai különböző
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segítésére hirdették meg a „Konfliktushelyzetek hatékony kezelése
könyvtári környezetben” elnevezésű képzést, amelyen a résztvevők a
könyvtárosi munkakörben dolgozók
mindennapi, életszerű gyakorlati tapasztalatait beszélték meg és kaptak
Az Országos Széchényi Könyvtár hatékony segítséget a konfliktushelyKönyvtári Intézetének szervezé- zetek megoldására, feldolgozására.
sében Budapesten, az összevont
intézmények számára tartott veze- A három képzésen való részvétel
tőképzőt végezte el eredményesen, sikeres vizsgákkal zárult, amelyek
ahol a már meglévő közművelődési hozzájárultak a művelődési ház és
vezetői végzettsége mellett a köz- községi könyvtárként funkcionáló
gyűjteményi és múzeumi szakág intézményben a könyvtárosi munkalegfontosabb törvényi működési kört is ellátó szakember többrétű és
területeinek ismereteit sajátította el. szakszerű fejlesztéséhez, a település
lakossága és a szolgáltatásfejlesztés
A szakmai és gyakorlati könyvtári is- érdekében. A képzéseken való részmeretek további fejlesztését szolgálta vételt az Európai Unió támogatta.
a felsőfokú segédkönyvtáros képzés,
Lengyel György
amelynek köszönhetően a jövőben a
helyi könyvtárosi munkában kamatoztatható tudásismeretet szerzett.
A könyvtárosi munka és hivatás
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Kardoskút községért dolgozik az alapítvány
A Kardoskút Községért Közalapítvány 1997-ben jött létre. A közalapítványokra vonatkozó új jogszabályi kitételeknek nem felelhettünk
meg, ehhez kicsik és nem profitorientáltak vagyunk. 2014. évtől alapítványként működünk, amely nem
jár hátránnyal a továbbiakban. A
Kardoskút Községért Közalapítvány
neve még megmaradhatott.

teljesítményt nyújtó végzős tanulók
külön díjazásban részesültek
- augusztusban a helyben maradó
alsó osztályos gyermekek beiskolázását vásárlási utalvánnyal támogattuk,
- a helyben tanuló kisiskolások és
óvodások részére mikulás csomagot
állítottunk össze
- a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesülettel összefogva a vásár2014-ben az alábbi célkitűzéseink- helyi pusztában levő csomorkányi
nek tudtunk eleget tenni:
templomrom felújítása kapcsán
- a felső tagozatos iskolások erdei is- kopjafa készült
kolai részvételéhez járultunk hozzá.
- a már hagyománnyá vált végzős 2015. évi terveink alapján:
tanulók beiskolázásához nyújtot- - a kardoskúti gyermekek szabad
tunk segítséget, illetve a kiemelkedő idei programjainak támogatása,
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- sportrendezvények támogatása,
- egészséges életmód népszerűsítésének támogatása,
- közművelődési, szórakoztató programok támogatása,
- iskolát kényszerűségből elhagyó
végzős tanulók továbbtanulásának
támogatása,
Köszönjük az előző évi 1%-os SZJA
felajánlásokat. Ismét azzal a kéréssel
fordulunk mindenkihez, hogy ebben
az évben is segítsenek bennünket,
hogy céljainkat megvalósíthassuk.
Adószámunk: 18381535-1-04
Ramaszné Tóth Ibolya
kuratóriumi elnök

A művelődési ház programajánlója:
Április 3. péntek, Húsvéti játszóház – tojásfestés különböző technikákkal
Május 1. Retró Majális a Pusztaközpontban – a művelődési ház és a Faluvédő és szépítő Egyesület közös
rendezvénye
- Közös piknik
- Lengőteke és asztalitenisz bajnokság
- Csapolt sör – virsli
- Nosztalgia zene
Május 8. A Radnóti Miklós Nyugdíjas klub anyák
napi vacsorája
Május 20. Kihívás Napja
Június 6. Kardoskúti Gyereknap az iskola területén
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Kardoskúti gyerekek farsangja
Február közepén rendeztük meg
a Kardoskúti gyerekek farsangját.
A polgármesteri köszöntő után
a szegedi Mini Színház „Állatok
farsangja” című előadását izgultuk
végig. A színdarabba a gyerekek
is besegítettek: ők játszották a hét
törpét.
Ezután a Szivárvány Manók tánca
következett, amit Szűcsné Móga
Borika tanított be a gyerekeknek.
Igazi farsangi hangulatot teremtett
a tánccsoport, nagy tapsot kaptak.
A jelmezesek felvonulása volt a
következő program. 24 kisgyerek
öltözött be, a legfiatalabb a 16 hónapos Dominik volt. Láttunk Ördögöt,
Csavarhúzót, Cowboyt, Pókembert, Tavasztündért, Csingilinget,
Kukásokat, Motorost, Miki egeret,
Robotot, Karatést, Jéghercegnőt,
Tinininját, Szépségkirálynőt, 50 éve
házas párt, Kisegeret, Cigánylányt,
Csámpás Rozit és a Lókupecet és

Fotó: Kocsis Péter

Vazul nénit. Támogatóink jóvoltából
édes és hasznos díjakat osztott ki a
közönség soraiból sorsolt zsűri.
Játékos vetélkedők következtek: fánk
evés, tea ivás, lufi fújás, egymás etetése bekötött szemmel. Ezt nemcsak
a résztvevők, hanem a közönség is
nagyon élvezte. Közben lehetett lufit

hajtogatni, álarcot készíteni, mézeskalács szívet díszíteni. A programot
táncverseny és tini-diszkó zárta.
Minden ötletgazdának, szervezőnek
és közreműködőnek nagyon köszönöm a segítséget, nélkülük a rendezvény nem valósulhatott volna meg!
Terjékné Kaposi Andrea

Kocsis Péter fotókiállítása Pusztaföldváron
Március 18-án nyílt meg Kocsis Péter fotókiállítása Pusztaföldváron, a Bartók Béla Művelődési Ház nag ytermében.
Solti Szabolcs, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
programkoordinátora ajánlotta a
közönség figyelmébe a képeket.
Az ötven természetfotó egytől-egyig
a kardoskúti pusztában és a pusztáról készült, ahol Péter mindig fényképezőgéppel a kezében jár. Egyedülálló fotóin az állat- és növényvilág ellesett pillanatait örökíti meg.
Az én kedvencem a „Hat bagoly”
című kép, ami előtt megállva mindenki lelkesen keresi a fenyőfán elrejtőzött baglyokat. Vajon mind megvan?
Terjékné Kaposi Andrea
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Kardoskút Biliárdbajnoka - Öt éve dőlnek a fák
Tizenhárom nevezővel, ötödik alkalommal került megrendezésre helyi
játékosok körében a „Kardoskút
biliárdbajnoka” címért zajló versenyünk. A verseny évről- évre egyre
színvonalasabb játékot hoz, szoros
versenyben az alábbi végeredmény
született:
1., Seres Péter, 2., Mórocz Lajos,
3., Mocsári Zoltán, 4., Kovács János

Írta és fotó: VP

A rendezvényt támogatta: Békés Megyei Agrárfejlesztési Alapítvány, Lengyel György polgármester és Varga
Pál alpolgármester

A XVIII. Lantos György Emlékverseny képekben
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Fotómontázs: VP

hirmondo_2015_aprilis.indd 12

2015.03.30. 12:42:14

