Harmincegy gyermek táborozhatott Kardoskúton

Fotó:TA
2015. július 20-a és július 24-e között ismét megrendezésre került
a már nyolcadik éve megtartott
kardoskúti egyhetes nyári tábor
a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Könyvtár épületében.
A gyermekek az idén is színes programokkal találkozhattak a tábor
ideje alatt. A hetet a szokásokhoz
híven közös játékokkal kezdték,
ahol a csapat összekovácsolódott. A
nap folyamán az Orosházi Kistérség
Egyesített Gyermekjóléti Központja
és Családsegítő Szolgálata által biztosított társasjátékok is segítették a
gyermekek kikapcsolódását, hasznos időtöltését.

ves foglalkozása töltött ki egy egész
délelőttöt, ahol a gyermekek fonással
és fűzéses technikákkal készíthettek
maguknak különböző ékszereket.

solyokért Alapítvány finanszírozta.
Az internet hasznos használatára
rávilágítva egy kérdéssort kellett a
gyermekeknek csoportosan megoldaniuk, melyhez az internet segítséTibáné Hamvasi Zsuzsanna segít- gére volt szükség, így a számítógépes
ségével ismét főztünk az egészség terem egy tudományos kutatóállojegyében, a konyhából egy zöldséges mássá alakult át egy délelőttre.
tészta és egy házilag is elkészíthető
jégkrém került ki. Az ételek alap- A tábor zárása, mint ahogy az már
anyag beszerzésében a Kardoskúti évek óta lenni szokott, most is a
Faluszépítő és Turisztikai Egyesület tótkomlósi Rózsa Fürdőben zajlott,
is segítséget nyújtott.
ahol húsz fővel zártuk a hetet.

A szerda délutánt az Orosházi Íjász
Egyesület két tagja töltötte meg programokkal, ahol minden gyermek
kipróbálhatta az íjászkodást. Többen
elsőre sok pontos találatnak örülhetMásnap Andrékóné Katika kézmű- tek, a programot az Aprócska Mo-
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A táborban összesen 31 gyermek
vett részt, elmondásuk szerint ez
évben is jól érezték magukat, s egy
igényfelméréssel már készülünk a
jövő évi programokra.
Török Attila családgondozó
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Ennyi babát egyszerre még nem láttak a faluban!
Milyen jó is volna, ha lenne sajátom, s nem csak álmodoznék
róla - gondolta egyszer Kisné Károlyi Marianna, amikor 19 évesen
Szentendrén egy szép porcelánbaba gyűjteményt látott. Álma
párja segítségével valóra vált,
ám gyűjteményéről mindezidáig
még a Kardoskútiak közül sem
sokan tudtak.

Fotó:VP

- Júliusban az első kiállításában gyönyörködhetett a nagyközönség. Hos�szú út vezetett idáig, mire leánykori
álma megvalósult. Hogyan került
Önhöz az első porcelánbaba?
Még lánykoromban kezdődött az
érdeklődésem a porcelánbabák
iránt, ami hosszú évek múltán is
megmaradt, csak nem volt pénzem
vásárlásra. Párom önzetlen támogatásával, családom és barátaim
segítségével azonban egy szép gyűjteményt sikerült az elmúlt években
létrehoznom. Az első babámat hat
évvel ezelőtt a férjemtől és a két
fiamtól kaptam karácsonyra. Nagy
örömöt szereztek nekem ezzel, azóta
is ünnepi alkalmakra babával lepnek
meg. Mondhatni, néhány éve kezdődött el célirányosan a gyűjtésem.

Nagy Hajni és még sorolhatnám
azokat, akik külföldről segítenek nekem a beszerzésben. A porcelánt törékenysége miatt a posta nem is vállalja, ezért magáncsomagokban, már
rutinos módon elkészítik a csomagokat a külföldön élő segítőim. Van,
amikor egyszerre 30-40 darab is
érkezik konténerhajón Amerikából
Héjja-Szabó Reni segítségével,amiért
Budapestre megyünk fel. Számos or- Igazi, értékes porcelánbabákat nem szágból gyűjtöttem össze babáimat.
is olyan egyszerű beszerezni. Hogyan
- Hogyan tudja tárolni a szép gyűjjutott és jut hozzájuk?
A faluban, amikor Vacsi Anikóék teményt?
elköltöztek, tőlük lett az első „indító” Eleinte csak egy polcom volt, majd
babám, majd elkezdtem az interne- már két szekrény is kellett, de ezeket
tet böngészni, hogy milyen babákat mondhatni, régen kinőttük. Amióta
árulnak. Mostanság akár napi egy a férjemnek laptopja van, azóta a
órát is a kereséssel töltök a neten. dolgozószobáját is átadta a babákÓcskástól is vettem már, de amióta nak. Emellett elmondhatom, hogy
az ismeretségi köröm tudja, hogy a padlótól a plafonig babákkal van
mi a kedvenc foglalatosságom, azóta tele nálunk a ház.
a külföldön élő barátaink is sokat
segítenek eljuttatni hozzám a külön- - Hány porcelánbabával dicsekedhet?
leges babákat. Ugró Szilviék, Csotó - Mostanra háromszáz porcelánbaba
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van a tulajdonomban, amiből az első
kiállításomon, július közepén, 220at láthattak az érdeklődők.
- A mostani, első kiállítás után
kapott-e felkéréseket újabb bemutatókra?
Igen, ám mivel nem olyan egyszerű
ezeket a babákat sértetlenül szállítani illetve a gondos őrzés is fontos
- amit akár én magam is vállalok, ha
kell -, mégis azt mondhatom, hogy
nagyon meg kell fontolnom a továbbiakat. Ennek ellenére úgy tűnik,
hogy a közeljövőben Budapesten
lehet majd egy kiállításom.
- Mi számít, amikor újabb babát keres
a gyűjteménybe?
A készítő és a sorozat is fontos a
számomra. Amikor rendelek, akkor
mindig megnézem és figyelembe
veszem ezeket a szempontokat is.
Igyekszem egy-egy sorozat esetében
a teljes kollekciót megszerezni.
(Folytatás 3. oldalon.)
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(Folytatás 2. oldalról.)
- Van-e kedvenc készítője?
Igen, nagyon szeretem az amerikai Dianna Effner, a német Cindy
Marschner Rolfe és a szintén amerikai Donna Rubert babáit. Élő
készítőkről van szó.
- Magyarországon vannak-e készítők,
akiknek a munkáit látta?
Magyar készítők nem sokan vannak,
van pár nívós közöttük, de a munkáikat csak olyan összegért tudnám
beszerezni, amit én nem tudok
megfinanszírozni.
- Melyik a legkedvesebb babája?
Anastasia a neve, amit - mint mondottam - a családomtól kaptam
legelőször karácsonyra.
- Hogyan lehet ennyi babát szakszerűen tárolni, állagukat megóvni?
Bizony időigényes ez a kedvtelés,
havonta egyszer egy nagyobb púderecsettel letisztogatom mindet,
a fejük búbjától a talpukig.

Pár órahosszat eltart ez az aprólékos a kiállítást, a helyszínen mindig kell
művelet.
variálni rajta. A visszapakolás persze
sokkal könnyebb volt, az már csak
- Visszatérve a falunapi kiállításra, négy órába tellett.
mennyire volt itt, helyben körülményes a szállítás és a kiállítás beren- - Hogyan gondol vissza az első kiáldezése. Kik voltak a segítői ebben?
lítás után a kezdetekre?
Először is köszönet illeti a segítő- Örömmel mondhatom, hogy ritkaimet, akik nem csak a családom ság az, hogy az embernek egy olyan
tagjai, hanem a legközelebbi ba- álma valósul meg, ami nagyon varátaink közül kerültek ki. Tudom, lószerűtlennek tűnik a számára. Az
hogy nem volt egyszerű elviselniük enyém hála Istennek, megvalósult!
az előkészületek izgalmait és a lebonyolítást. Akik mindezt örömmel A falubeli és a vidékről ideérkező
tették a kedvemért: a kis családom, látogatók is csodálattal nézték ezt a
Csilla nővérem, Szabó Andi és lá- páratlan, a világon bárhol bemutatnya, a kis Andi illetve Tóthék, azaz ható színvonalas, igényes kiállítást,
Icu barátnőmék, akik - viccesen amelyhez és a továbbiakhoz csak
mondva - precízen dobozoltak ne- gratulálni tudunk.
kem a kenyeresládákba. Molnárné
Jolika sokat varrt a kiállításomhoz Olvasóink nevében is kívánjuk, hogy
és Apukámat sem hagyhatom ki, a későbbiekben is minél többen
aki ezen a falunapon a fogadott megcsodálhassák Kisné Mariann
unokáira vigyázott egész nap a babagyűjteményét és még sok szép
hivatal tanácstermében. Két nap a porcelánbabát kívánunk neki!
pakolással és a berendezéssel telt el.
Hiába tervezi el az ember otthon
NB
Fotó:VP
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Beszámoló az elmúlt testületi ülésekről
2015. február 26-án soron következő
testületi ülés keretében a képviselőtestület módosította az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
rendeletét és megalkotta a 2015. évi
költségvetési rendeletet, valamint a
gazdasági programot is elfogadta. A
szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása miatt új rendeletet
alkotott a testület a helyi pénzbeli
és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról. Az ülés keretében
még egy helyi rendeletet alkottak a
településvezetők; a 2015. évi igazgatási szünetről. A civil szervezetek
számára pályázati kiírásról született
határozat, valamint a polgármester
2015. évi szabadsági ütemtervét illetően. Az Egyebek napirendek között
döntöttek együttműködési megállapodás elfogadásáról - projekt
előkészítése és megvalósítása céljából
- a Békés Megyei Önkormányzattal.
A következő soros ülésre 2015.
március 26. napján került sor, melynek első napirendi pontjában a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése
alapján elfogadásra került Andrusik
Gábor, egyéni vállalkozó - mint
közszolgáltató - tevékenységéről
szóló részletes költségelszámolása
a 2014. év vonatkozásában. Határoztak a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról, valamint
a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának
módosításáról. A korábbi testületi
ülés keretében kiírt ügyvivő-szakértő álláspályázatot is elbírálták, és
a döntés alapján közalkalmazotti
jogviszony létesítéséről döntöttek.
Az Egyebek között meghatározták a
2015/2016-os nevelési évre történő
óvodai beiratkozás időpontját és pá-
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lyázat beadásáról döntöttek a Móra
Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése érdekében. Döntés
született továbbá arról, hogy a
Művelődési Ház és Község Könyvtár
udvarának térburkolási munkáinak
végzésével és szakmai vezetésével
2015. április 1. és 2015. június 30.
közötti időszakra vonatkozóan
megbízzák Mátrai Mihályt. Az
Árpád sor vasút felőli részének fásítását is támogatták a település vezetői. Az április 20-i, rendkívüli testületi ülés összehívására azért került
sor, mert a Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése
érdekében beadott pályázattal
kapcsolatban módosítani kellett a
korábban meghozott határozatot.
A 2015. április 27-ei soros ülés
a háziorvos és a védőnő beszámolójával kezdődött, majd elfo g a dt á k Kard o s kút Köz s é g
Ö n k o r m á n y z a t á n a k 2 0 1 4 .
évi zárszámadásáról szóló rendeletét. A Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót, valamint a 2015.
évi költségvetési előirányzatainak
módosítását is támogatták a testület
tagjai. A jogszabályi változásoknak megfelelően az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetéséről szóló
11/2008. (IX.01.) sz. ÖKT rendeletet
is módosították a képviselők. Az
ülésen a civil szervezetek részére
kiírt pályázatok elbírálásra kerültek, valamint Kardoskút Községért
kitüntetés javaslattételi felhívását is
elfogadták. Napirenden volt még
az Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. üzletrész eladása, az
óvodai körzethatár megállapítása
és döntöttek tanulmányi szerződés
megkötéséről is. Az Egyebek között

a házi segítségnyújtás szakmai programját módosították, valamint döntés született Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló rendelet alapján
a 2. célterületen belül kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
egyéb szolgáltatás ellátásához
kapcsolódóan terepjáró beszerzésére
vonatkozóan pályázat benyújtásáról.
A pályázat teljeskörű elkészítésével
a Projektfelügyelet – Országos
Projektter vező, -támogató és
felügyelő Kft.-t bízta meg a testület. A képviselők támogatták, hogy
az Orosházi Kistérség Többcélú
Társulása pályázatot nyújtson be
terepjáró beszerzésére vonatkozóan
az orosházi ügyelet fejlesztése
érdekében. Elfogadásra került a
MOL Nyrt. által felajánlott 150
ezer Ft összegű támogatás az edzőterem kialakításához. 2015. május
6. napján egy pályázati felhívás
alapján támogatási igény benyújtásáról döntöttek 53 napos
nyári gyermekétkeztetés céljából.
Fekete Zita
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot,
hogy Kardoskút Község Önkormányzatának a 2015. évre vonatkozó
igazgatási szünet elrendeléséről
szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelete értelmében a Hivatalban
a nyári igazgatási szünet 2015.
augusztus 17. (hétfő) naptól 2015.
augusztus 21. (péntek) napig tart.
Az igazgatási szünetben az ügyintézés az alábbiak szerint történik: augusztus 19. (szerda)
napján 8.00 órától 12.00 óráig a
hagyatéki és az anyakönyvi ügyintézés teljes körűen történik.
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Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Tisztelettel tájékoztatjuk Kardoskút
település lakosait, hogy az avar és
kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
szóló 11/2008. (IX. 01.) sz. ÖKT.
rendelet módosítása miatt Kardoskút község BELTERÜLETÉN az
alábbi szabályokat kell figyelembe
venni az égetés során: avar és kerti
hulladék égetése október 15. és
november 30., valamint március
15. és április 30. között vasárnap és
ünnepnapok kivételével naponta
9,00 – 19,00 óra között, szélmentes

időben megengedett. Az égetést
lakott épülettől minimum 10 méter távolságban szabad végezni,
a szélirány figyelembevételével.
Közterületen avar és kerti hulladék
égetése tilos. Tájékoztatjuk továbbá
a lakosságot, hogy a helyi rendelet
kizárólag belterületre vonatkozhat, a
külterületi ingatlanokra az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII.5.) BM rendelet rendelkezései az irányadóak, mely
alapján KÜLTERÜLETEN az alábbi

szabályokat kell figyelembe venni
az égetés során: Külterületen az
ingatlan tulajdonosa, használója,
a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet, a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez (Elérhetőség: 5900 Orosháza Gyopárosi út 1.,
Tel.: 68/510-239, e-mail: oroshaza.
kk@katved.gov.hu) benyújtott kérelmet követően.
FZ

Változások a kardoskúti kirendeltségnél
Ezúton szeretnék Önöknek beszámolni a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti
Kirendeltségét érintő legfontosabb
változásokról.
Skorka Pálné nyugdíjba vonulása
és Tóthné Tünde jogviszonyának
közös megegyezéssel történő megszüntetését követően a megüresedett
álláshelyek mielőbbi betöltésére
törekedtem, így pályázati felhívások
kiírására került sor, melyeket mindkét esetben én állítottam össze. Aki
ismer, az tudja, hogy nálam az emberi és a szakmai tényezők egyaránt
fontosak, hiszen hiába jó szakember
valaki, ha egyébként nem tudja magát elfogadtatni a környezetével és az
ügyfelekkel, vagyis Önökkel.
Pályáztatásoknál alapvetően azt a
metodikát szoktam követni, hogy
a lécet mindig magasra emelem, és
ha senki nem tudja az elvárt szintet
abszolválni, akkor fokozatosan csökkentem az elvárásokat. A szociális
ügyintézői álláshelyre kiírt pályázati
felhívás tekintetében is így jártam
el, mivel szakirányú felsőfokú végzettséghez kötöttem a munkakör

hirmondo_2015_augusztus.indd 5

betöltését. A nyertes hölgy megfelelt
a pályázati szempontoknak, de nem
tudott volna 2015.04.01. naptól
munkába állni, ezért írásban jelezte, hogy sajnálattal, de visszalép az
állástól. Annak érdekében, hogy a
szociális ügyintézői státusz folyamatosan betöltött legyen, intézkedtem
Ágoston Flóra pusztaföldvári köztisztviselő ügyintéző Kardoskútra
történő végleges áthelyezéséről. A
kolléganőt alkalmasnak tartom a
rábízott feladatok ellátására, mivel
nagyon kitartó és empatikus személyiség. Flóra idén fog jogi diplomát
szerezni a Szegedi Tudományegyetemen, amellyel felvértezve fogja Önöket segíteni a napi szintű ügyintézés
során. A kolléganő heti 4 órában jogi
tanácsokat is fog adni Önöknek, a
szolgáltató önkormányzati hivatal
szellemében.
A másik pályázati felhívást Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete hirdette meg ügyvivőszakértő közalkalmazotti álláshely
betöltése érdekében. A többfordulós
meghallgatást követően a nyertes
pályázó Radics Vivien lett, aki a Szegedi Tudományegyetemen végzett,

mint terület- és településfejlesztő
geográfus (Bsc) és az egyetemi
mesterképzést (Ma.) is sikeres államvizsgával zárta idén júniusban.
A megszerzett végzettségen túl a
kolléganő magas szinten beszéli az
angol nyelvet és a pályázati eljárások
lebonyolításában is segítségünkre
lesz. Polgármester Úrral azt várjuk el
tőle, hogy a napi hivatali adminisztratív munkavégzésen túlmenően
szakirányú szaktudásával segítse a
képviselő-testület munkáját, legyen
szó akár egy potenciális Nyugat-európai testvértelepülés felkereséséről,
akár környezetbarát településfejlesztési modell elkészítéséről.
Én úgy gondolom, hogy a két hölgy
magas szintű és lelkiismeretes munkával fogja meghálálni a bizalmunkat, mindannyiunk közös megelégedésére.
dr. Lipták Péter jegyző
A két új hivatalnok bemutatkozását
újságunk nyolcadik oldalán olvashatják. Skorka Pálnéval egy hoszabb
interjút a következő oldalon talál az
olvasó.
- szerkesztő
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Negyven év a köz szolgálatában
Manapság sajnos ritkaság, hogy
valaki negyven esztendőt egy
munkahelyen tölthet el. Skorka
Pálné Annuskának ez megadatott.
A Községháza legrégebbi munkatársa július elsejével köszönt el
nyugdíjba vonulása alkalmából a
hivatali teendőktől, munkatársaitól. Az itt eltöltött évtizedekre beszélgetésünkkel emlékezik vissza.
- Milyen érzésekkel válik meg az
aktív hivatali munkától?
Igazán nem is búcsúztam nyugdíjba
vonulásommal, mert továbbra is
azok között élhetek tovább, akiknek az évtizedek alatt próbáltam
segíteni, kisebb nagyobb gondjuk
megoldásával a bizalmukba férkőzhettem. A későbbiekben is szeretnék
a település életében tevékenykedni.
- Hogyan tekint vissza a hivatalban
eltöltött évtizedekre? Az évek során
milyen szakterületeket látott el?
A hivatalban eltöltött 40 évre jó érzésekkel tekintek vissza. Emlékszem
arra a napra, amikor 1975 márciusában Lénárt Ferenc tanácselnök
megkérdezte Édesapámat, hogy
van-e már munkahelyem, mert ha
nincs, akkor szívesen felvenne az
akkori „Tanácsházára” dolgozni.
Örömmel igent mondtam, mert
akkor már az iskolában is napirenden beszélgetési téma volt, hogy
kinek van, kinek nincs munkahelye.
Ilyen előzmények után kezdtem
közvetlen az érettségi után az első
és egyetlen munkahelyemen dolgozni adminisztrátorként. A 40
év alatt szinte minden területen
dolgoztam, már nem létező munkakörökben is. A teljesség igénye
nélkül megemlítem, melyeket a
leghosszabb ideig végeztem: iktatás, irattározás, jegyzőkönyvek
vezetése, anyakönyvi ügyintézés,
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szociális- és gyámhatósági ügyek,
talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, kényszervágások elszámolása,
marhalevél kezelés, adóügyi feladatok, kereskedelmi-, vállalkozási-,
telepengedélyezési feladatokkal
kapcsolatos teendők, „M” (katonai
mozgósítási feladatok), polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok,
népesség nyilvántartás, munkakönyv kiállítás, különböző választásokon illetve népszavazásokon
való közreműködés, protokoll és
amivel esetenként a tanácselnök,
polgármester, vb. titkár, jegyző
megbízott. Minden szakterület a
maga nemében érdekes volt, természetesen volt, amit jobban szerettem
csinálni, volt, ami látványosabb volt.
Abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy ismertem a település
önállóvá válása óta minden tanácselnököt, polgármestert, vb. titkárt,
jegyzőt. Akikkel dolgoztam, mindegyiket tisztelem és becsülöm. Jó
volt mindegyikkel dolgozni, annak
ellenére, hogy mindegyik más karakterű, más természetű, habitusú
volt. Mások voltak a körülmények,
más-más politikai rendszerek voltak, mások voltak a követelmények,
más volt a közigazgatás, államigazgatás rendszere. Az évtizedek alatt
változtak a munkatársak, ilyen
hosszú időt senki nem töltött el itt.

Sok munkatársam volt, mindegyikben volt „szeretni való”. Szívesen
gondolok mindegyikre. Eggyel sem
alakult ki harag. Minden vezetőtől,
munkatárstól tanultam valamit,
kitől többet, kitől kevesebbet. Bármelyikükkel, ha találkozunk, szívesen beszélgetünk. Jó példája ennek,
hogy a kitüntetésem alkalmából, a
több mint tíz éve nyugdíjas, volt
régi munkatársam, aki azt mondta,
azért jött el, mert én kaptam a díjat.
A másik régi, a nyolcadik x-ben lévő
munkatársam a színpadról lejőve elsőként gratulált. Lehet, hogy a mai
értékek szerint egyoldalúan képzett
voltam, de ez a munka, kistelepülésen főleg, nagyon sok irányultságot
követelt meg, melyet folyamatos
képzéssel lehetett csak végezni.
Nem megtanulni teljesen, hanem
az adott helyzetben tudni, megérteni, mit szeretne az ügyfél, milyen
jogszabályt kell, és esetleg lehet alkalmazni. Az évtizedek során ezek
mindig változtak és szigorodtak.
- Mi változott az elmúlt évtizedek
alatt a hivatali munkában, a közigazgatásban?
Az elmúlt évtizedek alatt a hivatali
munkában rengeteg változás történt. Ennek fő oka a politikai változások, melyek maga után vonták
a jogszabályi változásokat. Óriási
változáson ment keresztül a technikai fejlődés is. Még gyakorlatból
ismerem a mechanikus írógépet,
melyen például a jegyzőkönyveket
vékony átütő papírra, indigóval írtuk 4-5 példányban. A nagyszámú
anyagokat (beszámolók, jelentések, tanácsülési anyagok) stencil
géppel sokszorosítottuk. Ehhez a
technikához is megvoltak a szigorú
biztonsági előírások, melyet az akkori politikai rendszer követelt meg.
(Folytatás a 7. oldalon.)
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(Folytatás a 6. oldalról.)
Már könnyebb volt az elektronikus írógéppel dolgozni. Igazán
könnyebbséget jelentett a számítógépek egyre nagyobb számban
történő megjelenése a hivatalban.
Ennek a modern technikának a
hátránya, hogy nem fontos an�nyira a pontos gépelésre figyelni,
mert könnyen lehet javítani, nem
követeli meg a szabályos gépírástudást. Emlékszem, még amikor a
pénzügy területén dolgozva kézzel
tekerős számológépet használtunk,
sokszor hamarabb volt a fejben
számolás. Könnyebb volt az elektromos számológép, ma meg már
nem is tudunk zsebszámológépek,
illetve okos telefonok nélkül létezni. A hírközlés területén a mai
okostelefonok használata mellett,
aki nem használta, elképzelhetetlen
a régi, kézzel tekerős, postai telefonközpontokban történő kapcsolásos,
vezetékes telefon. Kezdetben még
minden szombaton munkanap volt.
Változott a hivatal szerkezeti felépítése is. Kezdetben tanácselnök,
vb. titkár, tanácsülés, vb. ülés volt a
helyi irányítás főszereplője. Működött Járási Hivatal, amely teljesen
más funkciót töltött be, mint a mai,
az irányító és ellenőrző feladatot
látott el főleg. Ezek megszűnése
után városkörnyéki községként
Orosházához tartoztunk. Később
lettünk önállóan működő település.
A rendszerváltozás hozta meg a
helyi hivataloknak az önállóságot.
Régen tanács testület volt, mely
18 tanácstaggal működött, havonta ülésezett. Jelenleg képviselő-testület működik 4 testületi
taggal és egy polgármesterrel.
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melyek időnként eszembe jutnak. A
jövőben remélem még több és több.
- Milyen megszívlelendő tanácsot
hagyna utódjának és a kollégáknak?
A volt kollégáknak megszívlelendő
tanácsként üzenem, hogy mindig
éljenek a lehetőséggel, hogy ilyen
helyen dolgozhatnak, de bárhogyan
is alakul a sorsuk, bármerre is dolgoznak, mindig, mindent alázattal,
tudásuk legjavát adva, magabiztosan
dolgozzanak.
- Hogyan telnek most a napjai?
A mostani napjaim úgy telnek, mintha szabadságon lennék. Az értelem
és az érzelem háborúzik egymással.
Még idő kell, hogy átrendeződjön
az életem. Nagyon sok feladat adódott, melyet azonnal meg kellett
- Biztosan voltak szívet melengető csinálni. Talán több idő jut a pihepillanatok is, lehet-e egy-két példát nésre, és biztosan több a családra.
megosztani ezek közül az olvasókkal?
Az anyakönyvi feladatok közül az - Hogyan fogadta a hírt, hogy az idén
ünnepélyes és látványos részek mind Ön kapja a Kardoskút Községért
szívet melengető pillanatok voltak. kitüntetést?
Örömet okozott, ha az esemény A hírt, hogy én kapom a Kardoskút
résztvevői megelégedetten távoztak. Községért Kitüntetést, örömmel,
Jó érzéssel töltött el az is, amikor megilletődötten fogadtam. Nehéz
megértettük egymást az ügyféllel, még feldolgozni, hisz olyan szép
hisz előfordult, hogy nem is az volt szavakkal illettek az átadáskor, hogy
a megoldandó problémája, amivel „a falu díszpolgára” kitüntetés. Nejött, de orvosolni tudtuk a kérelmét. héz, felemelő pillanatok az ilyenek,
Jó érzés volt, amikor például egyik nagy szavak. Egy életút zárult le a
ellenőrzés során kiderült, hogy ha 40 évvel és az eddigi életutamnak
megtörténik az ellenőrzés, akkor ezt egy koronájaként tekintem.
nagy szabálytalanságra derül fény Nagyon szépen köszönöm min- ez a hiányosság most már megmo- denkinek, akinek köze volt hozzá,
solyogtató, de akkor bünti járt volna hogy nekem ítéljék. Köszönöm a
érte. Nem is létezik már az a feladat. sok bizalmat, az elismeréseket, jókíPáncélszekrényben szigorúan őrzött vánságokat. E sorok olvasóinak boliratokat kellett volna ellenőrizni. dogságot és jó egészséget kívánok!
Hogy húzzam az időt, szabályosan
kértem a megbízólevelet, kiderült, A beszélgetésünk zárásaként gratuláhogy az ellenőrnél nincs ott a meg- lunk a kitüntetéshez illetve Szerkeszbízólevél, nem tudta igazolni magát, tőségünk és az Olvasók nevében kí- Mi okozott nehézséget, kihívást a nem ellenőrizhetett. Happy end-del vánjuk Annuskának, hogy a megérmunkája során?
végződött a dolog. Később termé- demelt nyugdíjas évek teljenek minél
Munkám során minden feladatban szetesen megbeszéltük ezt a dolgot tartalmasabban, jó egészségben és bévolt kihívás és minden feladatban és jót derültünk rajta. Van még jó kés nyugalomban családja körében!
adódott nehézség. Volt olyan te- néhány emlékezetes eseményem,
Vargáné Neller Borbála
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rület, amelyet jobban szerettem,
volt, amelyiket nem, de meg kellett csinálni. Nehézséget főleg az
okozhatott, hogy kistelepülés lévén
az egyes esetek, feladatok ritkán
fordultak elő, és mindig meg kellett
nézni az oda vonatkozó jogszabályt.
Az anyakönyvi feladatok között volt
a legtöbb kihívás. Minden esemény
- házasságkötés, házasságkötési
jubileumi ünnepség, névadó, állampolgársági eskütételek - kihívást jelentettek. Az anyakönyvi szakterület
olyan feladat, hogy akit annak a
szele egy kicsit megcsap, az nehezen válik meg tőle. Örülök, hogy e
területen végbemenő változásoknak kicsit lehettem csak részese.
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Két új hivatalnok a Községházán
Csanádapácai lány vagyok és a kis
települések lelkes híve. Az elmúlt
években többször tartózkodtam
külföldön, és ez idő alatt realizálódott bennem, mennyire erős a
kötődésem a falusi élethez és értékekhez, így eldöntöttem, hogy falun
szeretnék élni és dolgozni. Segítségemre volt, hogy a munkakörhöz
kapcsolódóan elméleti és gyakorlati
képzésben részesültem a tanulmányaim során, hiszen a Szegedi
Tudományegyetem földrajz szakán
terület - és településfejlesztés szakirányú alapképzésben, ezt követően
ugyanennek a szakiránynak a mesterképzésében vettem részt, melynek
sikeres elvégzése után lehetőségem
nyílt arra, hogy ez év szeptemberétől
tanulmányaimat a Földtudományok

Doktori Iskola keretén belül folytathassam. Természetesen ez nem
jelenti azt, hogy Kardoskutat magam
mögött hagynám, sokkal inkább azt
szeretném, hogy ez új lehetőséget
teremtsen és tudásommal a falunk
előrejutásán dolgozzak én is. Falunk,
hiszen már én is kicsit Kardoskútinak érzem magam, ami a kollegák
és falubéliek kedves, befogadó és
segítőkész természetének köszönhető. Az elmúlt négy hónapban, azon
felül, hogy már most igen sokrétű,
új szakmai tudással gazdagodtam
az önkormányzati szféra területén,
betekintést nyerhettem a helyi közösség mindennapjaiba is, így az
adminisztratív feladatokon kívül,
kérem, hogy forduljanak hozzám
is bizalommal, s lehetőségeimhez

mérten, Polgármester úr munkáját segítve szeretném szolgálni a
kardoskúti közösséget.
Enyedi György, Falvaink sorsa című
művében írja, hogy „különböző a
múltjuk, eltérő a jelenük, s nem lesz
egyforma a jövőjük sem. Ezért nem
lehet falvaink sorsáról általában beszélni.” A jövőt valóban nem tudjuk
megmondani, ám úgy gondolom,
hogy ez a kis falusi közösség kiváló
alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy
valóban egy mintaként szolgáló
alföldi útra lépjen, amely ugyan sok
munkával jár, de remélem, hogy
ennek a munkának én is a részese
lehetek és a helyi közösség tagjává
válhatok hosszútávon.

- Miért jelentkezett a Kardoskúton
meghirdetett álláshelyre?
Amikor megtudtam, hogy Kardoskúton a szociális ügyintézői álláshelyet áthelyezéssel betölthetem,
nagyon megörültem, mert addig is
sok jót hallottam erről a kis közösségről. Párom a Kardoskúti Zrt-nél
dolgozik már több mint egy éve,
így ez is hozzájárult döntésemhez.
Szakmailag is kihívásnak tekintettem azt, hogy egy hozzám közelebb
álló területen megfeleljek egyrészt
munkaadóim, másrészt a kardoskúti

polgárok elvárásainak.
- Milyen tapasztalatokat szerzett az
első időszakban?
Az elmúlt pár hónapban rengeteg
tapasztalattal és pozitív élménnyel
gazdagodtam. A munkatársaimról is csak jót tudok elmondani,
mindenki maximálisan segítette a
beilleszkedésemet. A legtöbbet talán
Tóthné Icunak és Fekete Zitának
köszönhetek, akiket a mai napig
elárasztok kérdésekkel. Sok lakossal
is beszélhettem és mindenki nagyon
kedves volt velem. Főként a kezdeti
időkben még sokat kellett tanulnom,
de mindenki türelmesen megvárta,
hogy rájöjjek az adott probléma
megoldására. Ezúton is szeretném
megköszönni ezt nekik. Talán azért
szeretem leginkább a munkámat,
mert szoros kapcsolatot ápolhatok
az ügyfelekkel és segíthetek nekik
a mindennapi gondjaik megoldásában.
- Milyen feladatkörökkel bízták meg,
milyen ügyekben fordulhatnak Önök-

höz a lakosok?
Munkakörömbe tartozik a szociális
ügyek intézése, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása és ehhez kapcsolódó feladatok,
a hagyatéki leltár felvétele, környezettanulmány készítése, továbbá a
föld adásvételével és haszonbérbe
adásával kapcsolatos ügyek.
- A munka mellett úgy tudom, még
tanulmányokat folytat?
Jelenleg is még a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi
Karának a hallgatója vagyok. Körülbelül december elején szerzem
meg a jogi diplomámat. Addig is
próbálok mindkét feladatomnak,
a munkámnak és az egyetemi elfoglaltságaimnak is megfelelni.
Szerencsésnek mondhatom magam,
hiszen az utóbbihoz a munkáltatómtól minden segítséget megkapok.
Megkezdett hivatali munkájához és
a jogi diploma megszerzéséhez sok
sikert kívánunk!
Ágoston Flóra
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Helytörténeti kiállítás nyílt Kardoskúton
Bodrogi József tulajdonában áll a Béke utcában
az egyik úgynevezett Oncsa ház, amely mostantól
helytörténeti kiállításként funkcionál az érdeklődők
számára. A gondolattól a megvalósításig nagy utat
tett meg a ház gazdája és működtetője, Bodrogi József
és családja. Ismerkedjünk meg a ház történetével és
a létrehozott bemutatóhellyel.
Házigazdánk, Bodrogi József és felesége kedvesen invitáltak be a jó hűvös házba, amely az elmúlt hónapok
alatt kívül-belül megújult. Belül újra életteret nyertek
a falak, s szebbnél szebb eredeti bútorzattal, használati
eszközökkel és tárgyakkal népesítették be az egykoron
lehet szegényesebb időket is megélt kis házat.
- Beszéljünk egy kicsit az úgynevezett Oncsa házakról,
hiszen a fiatalabb generáció előtt nem biztos, hogy ismert
ez a kifejezés – buzdítom Bodrogi Józsefet a mesélésre.
1940-ben terjesztették az országgyűlés elé a többgyermekes családok támogatására az úgynevezett Országos
Nép- és Családvédelmi Alapot, amelynek rövidítéséből
származik az ONCSA elnevezés. Ennek az alapnak az
volt a célja, hogy a többgyermekes, főként a mezőgazdasággal foglalkozó családokat támogassák ilyen házakkal,
hogy megfelelő életteret biztosítsanak a számukra. Az
ekkortájt felépült több ezer házból Kardoskúton és
Pusztaközponton 10-10 épült fel, a közeli Székkutason
pedig 36. Ebben a Béke utcai Oncsa házban Radics Károly és neje, Nagy Jusztina élt nyolc gyermekkel – mutat
büszkén a tisztaszoba falán lévő fotóra és a nevekre
Bodrogi József. A családot az akkori református lelkész
segítette ehhez a házhoz. A Radics család után a szüleim
vették meg ezt az ingatlant, amelyet haláluk után, 2004ben, megörököltem. Eladni nem akartuk, s a családból a
gyerekek sem költöztek ide, így elgondolkodtunk azon,
hogy hogyan tudnánk hasznosítani a házat, mivel mi
méhészkedéssel foglalkozunk legfőképpen.
- Mikor született meg a gondolat, hogy községünkben
helytörténeti kiállítóhelyet nyissanak?
Én a régi dolgokba nőttem fel - folytatja a történetet
József. Mindig is óvtuk a nejemmel a régiségeket, a
kezdetek óta gyűjtögettünk mindent, ami a régmúltat
idézi, amiket mi is használtunk valamikor. Alig van
valami, amit én ne ismertem és használtam volna az
itt kiállított tárgyakból, eszközökből. Gondolkodtunk,
hogy mi is legyen a sorsa ennek a háznak, mivel eladni nem akartuk semmiképpen. A méhészkedés a fő
tevékenységünk, így mi, mintegy méhészeti telepnek
használtuk és használjuk ezután is az udvari részt. A
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Fotó:VP
méhészkedésünkhöz kapcsolódva a ház egyben telephelyet is biztosít nekünk. Célunk mindenképpen az,
hogy az idelátogató gyerekek és felnőttek a méhészkedésbe is bepillantást nyerjenek, és ezáltal közelebb
kerüljenek a méhekhez. Ne féljenek tőlük és ne tekintsék
őket veszedelmesnek, mivel számtalan növénykultúra
kihalna nélkülük. Ezért a méhek az emberek életében
is fontosak és elengedhetetlenek – kalandozik el kicsit
a mesélésben Bodrogi József. A községben nem volt
mindezidáig egyetlen olyan kiállító hely sem, amiért
itt a faluban elidőzzön többet a látogató. 2013-ban
jött a tényleges gondolat - veszi át a szót Bodroginé, s
akkor mondtam a férjemnek: Csináljunk tájházat! Jó
lenne nekünk saját részre is, de utána már nagyban,
faluszinten gondolkodtunk. Visszatérve a kérdésére mondja a házigazdánk -, a településen Lengyel György
polgármester is segítőkészséggel állt a gondolatunk
mellé és persze a családom is. Tájházat azonban nem
tudunk hivatalosan működtetni, mert sok előírásnak és
törvényi feltételnek kellene megfelelni, ezért helyesen
a helytörténeti kiállítás nevet használjuk az Oncsa ház
esetében.
- A család hogyan fogadta az ötletet?
A lányaink mindenben mellettünk állnak, legnagyobb
unokám, Dominik pedig lelkes, reméljük őrá ezután is
nagyban számíthatunk.
(Folytatás a 10. oldalon.)
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(Folytatás a 9. oldalról.)
- Biztosan komoly anyagi ráfordítást igényelt a ház
felújítása és berendezése. Voltak-e anyagi támogatóik?
Továbbgondolva kérdezem, hogy ezután ki üzemelteti
a házat, hiszen működési költséggel jár a fenntartása.
Anyagi segítséget szinte minimálisan, mondhatni nem
is nagyon kaptunk senkitől. Attól a háromszor ezer forintos jelképes összegtől eltekintve itt minden a család
önerejéből készült el. A házba belépve egy kis ládikát
helyeztünk ki - mivel belépődíj nincs -, hogy aki felajánlásával segíteni szeretné a kiállítóhelyet, az megtehesse.
Mivel továbbra is a családom tartja fent az épületet, s
most már a téli hidegekben is megfelelő hőmérsékletet
kell biztosítanunk - ami a működési kiadásainkat is
megnöveli -, ezért várjuk a szívből jövő felajánlásokat
a látogatóinktól. Bízom az emberek jóakaratában, hogy
legalább az alapvető kiadásainkat tudjuk majd idővel
fedezni a támogatásokból– mondja József. Szakirányú
segítséget viszont már többet kaptunk az elmúlt időszakban, amire szükségünk is volt.
- Mennyi időbe tellett a kivitelezés illetve a berendezése
a háznak?
2014 októberében kezdődtek el a tényleges munkálatok,
és mindössze nyolc hónap és maroknyi csapat áldozatos
munkájával készült el mindaz, ami most itt látható.
A berendezési tárgyak, a bútorzatok felújítása egy év
kemény munkája.
Ahogy beszélgetünk, Bodrogi József és neje körbevezet
az udvartól kezdve át a helyiségeken, mindent megmutatva, kibeszélve. Minden tiszta, rendezett, ahogyan
azt a régi világban a munkás egyszerű parasztember is
elvárta volna. A tárgyak és a bútorok összeválogatásánál
- veszi át a szót a házigazda - arra törekedtünk, hogy
a mi pusztánk színvilága legyen nálunk bemutatva.
Adakoztak volna néhányan tótkomlósi kék színvilágú
bútorokat is nekünk, de hát azok nem mi vagyunk mondja felpattanva Bodrogi József. Nálunk a halvány
zöldes szín dominál.
Segítőink nélkül azonban nehezebben boldogultunk
volna. Meg kell külön is említsem a faluból Horváth
Gerit, aki az első pillanattól kezdve itt töltötte a szabadidejét nálunk, Simon Jánost, a Barna családot, Szabó
Lacit, aki a festékanyagokat saját pénzből biztosította
nekünk illetve Gombkötő Lajos is sokat segített a víz- és
gázszerelésben egyaránt. Az építkezésben az orosházi
Kováts János is nagy részt vállalt. Nem szeretnénk senkit
kihagyni, nem is sorolom tovább a neveket. (A segítők
népes névsorát a család kérésére külön is megemlítjük
írásunk végén – a szerk.). Az biztos, hogy a helybeliek
a nyitás előtti héten mozdultak meg a legjobban, addig
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kevesen adományoztak tárgyakat, csak a falunapi nyitás
előtt éledtek fel. Azóta pedig többen is mondták, hogy
hoznának ezt-azt, ám ami nekünk is megvan, abból
már nem tudunk többet átvenni, mert raktár nem
akarunk lenni!
Az udvaron egy szép, füves terület fogad, ahol a
jóidőben a lőcsös kocsi áll kint. Az udvari házfalon
pedig sok-sok mindent megláthat az érdeklődő szem.
Amit itt lát, Borika - veszi át a szót Bodroginé - az három
év gyűjtése, és a mi családjainktól örökölt és megőrzött
tárgyak, bútorok lettek felújítva, megtisztogatva. Rengeteg munkánk van benne! A beszélgetés közben lassan
végigjárjuk a ház helyiségeit. Az előszobába lépünk be
először, ahol a vendégkönyv lapjai tárva hívogatnak,
majd a kisebb lakószoba, ahol alig lehet megállapítani
a gondos felújításnak köszönhetően, hogy a padlózat
eredeti-e vagy sem. Mi sem árulhatunk el mindent,
hiszen akit érdekel, az élőben közelebbről meg tudja
vizsgálni a saját szemével. A nagyobb lakószoba mellett
a konyharész és az éléskamra látogatható, nyitott a vendégek előtt. Egyedül a ház fürdője nem tekinthető meg
- mondja házigazdánk. Egy valami viszont még nagyon
hiányzik – mondja Bodrogi gazda. Erre a felkiáltásra
fel is kapom a fejem, hiszen így is szépnek és teljesnek
tűnik a ház berendezésestől, mindenestől. Kérdőn nézek
hát feléje, aki éppen ott áll, ahová egy sparhelt elférne
és jól is mutatna.
(Folytatás a 11. oldalon.)
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náluk. Jó lenne, ha ezután is jönnének és persze a vidéki
gyermekcsoportok is. S mivel itt mindennek komoly
eszmei értéke van, ezért meg kell mindent menteni az
utókornak! Ennél hitelesebb zárszót nem is tudott volna
mondani a házigazda, Bodrogi József.
Menjenek el és nézzék meg Önök is, megéri!
Az Oncsa ház megnyitását munkájukkal, tárgyadományaikkal segítették:
Bodrogi József és neje Bodrogi Józsefné, gyermekeik
Bessenyei Angelika és Bodrogi Alice illetve legnagyobb
unokájuk, Fazekas Dominik.
Továbbá:
Horváth Gergely, Simon János, Barna László, Kocsis
Péter, Novák István, Szabó Andrea, Gombkötő Lajos,
Andrékó Pálné, D. Tóth Máté, Illés Lászlóné, Szabó
László, Lunczner Gyula, Csengeri Imre, Kunstár
Fotó:VP
András, ifj. Rajki József, Fazekas Gábor (Kardoskúti
(Folytatás a 10. oldalról.)
lakosok) Molnár József, Kováts János, Krámli Zoltán,
Egy felajánlás ugyan érkezett, de sajnos nem tudtam Muszka Kálmán (Orosházi lakosok), Ács Sándor
elfogadni, mert a kivezető csöve rossz irányba állt volna, (Hódmezővásárhely), Sonkolyos Károly (Nagyér).
úgy meg hát nem illik ide, s csak elcsúfítaná az összképet. Milyen igaz, erősítettem meg a helytálló véleményt. Akiállításra kerülő tárgyakat az alábbi személyek bizMindezek után pedig adódik a kérdésem házigazdánk tosították:
felé, hogy vajon ki tudja megmutatni az idelátogatónak
és a helybeli érdeklődőknek az Oncsa házat. Egyenlőre Kardoskúti lakosok közül:
azt tudom mondani, hogy állandó nyitva tartásunk Herczeg Ferencné, Gombkötő Lajos, Kincses Bennincs, bejelentkezés szükséges, s hozzávetőleg öt fő jáminné, Gőghné Dán Rozália, Verasztó István és
vendégszámtól örömmel jövünk és nyitunk. A családom neje, Szénási János, Simon János, Szemenyei Sándor
tagjai segítenek ebben nekünk - mondják mindketten, és neje, Jankó Sándor, Mórocz Antal, Tóth Sándorné,
akik örülnének másoktól is az elismerő szavaknak.
Karasz Lajos, Arany Lajos, Zsigovics Imréné, D. Tóth
A látogatókhoz kellenének a különböző programok is, Máté, Török Attila, Kincses Ferenc, Illés László és neje.
persze erről is szót váltok Bodrogi Józseffel, aki most
is a méhészet felől közelíti meg a dolgokat. Az udvarra Orosházi és egyéb településen élő lakosok közül is sokan
szeretnénk a méhészeti bemutatóhely mellett még kiálltak az ügy mellett:
megépíteni a jövőben egy kültéri kemencét és egy filagóriát. Ezek távlati tervek, hiszen minden terv további Vargáné Ella néni és férje, Kováts János, Bánki Horváth
pénz kérdése.
Dezső, Mészáros Edit, Kunstár Pál, Dávid József, MolFel sem kell tennem a további kérdésem, amikor jön egy nár József, D. Kiss Bálint, Sin József és Szendi Horváth
gondolat a házigazdától: a jövőben egy együttműködési Józsefné hagyatékából. Tóth Dezső (Jánoshalma),
megállapodást szeretne az önkormányzattal. Úgy érzi, Aracsiné Edit (Szentetornya), Gyömrei János ( Székkucsak hivatalos szerv lehetne igazi partner vele. A ház tas), Ács Sándor (Hódmezővásárhely), Kerekes Mihály
falára a napokban készül el egy újabb tábla, melyen a és neje (Tázlár). További támogatók: DIEGO Áruház,
felirat tükrözi az épület új funkcióját is: „Oncsa ház – Orosháza, Fűt-Ker Kft, Orosháza, OrosCar kft.
Helytörténeti kiállítás”. Ezután pedig büszkén mondja
Bodrogi József, hogy az ovisok is már kétszer néztek szét
Vargáné Neller Borbála
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Népegészségügyi célú méhnyak szűrés védőnőként
Az írás megjelenésének aktualitását az adja, hogy az
elmúlt félévben részt vettem a Védőnői Méhnyakszűrő
Mintaprogramban, melynek célja a védőnők felkészítése a méhnyakszűrés szervezésére és lebonyolítására.
A Mintaprogram tehát egy komplex prevenciós program: a védőnők a méhnyakrák megbetegedés megelőzése érdekében primer prevenciós és szekunder
prevenciós tevékenységet végeznek. Az elméleti képzést
a gyakorlat követte. Saját körzetemben - Kardoskút
és Pusztaföldvár községekben - nőgyógyász felügyelete mellett, 30 kenet levételére került sor, amelyet a
sejtdiagnosztikai labor minősített. Ez alapján kaptam
meg a megbízó levelet, amely feljogosít kenetvételek
elvégzésére. Ennek időtartama szeptember 15-ig tart.
2015. október elsejétől pedig a 9/2015. (II.10.) EMMI
rendelet szabályozza a védőnői méhnyak szűrést. Ennek
értelmében a rendelet
1. § A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. § a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
(A védőnő feladata: a nővédelem, ezen belül)
„ad) a népegészségügyi célú méhnyak szűrés végzése;”

nő hal meg méhnyakrák következtében. Ennek ellenére
„csak” a 8. helyen szerepel a nők halálozási sorrendjében. A nemzetközi összehasonlítás már kevésbé
kedvező: a halálozás rangsorában az európai országok
mezőnyének utolsó negyedében van a helyünk, a halálozás négyszer-ötször magasabb, mint az élmezőnyben
levő országoké. „Minden egyes méhnyakrák miatti
halálozás bűnös mulasztás eredménye, amelyikért
vagy az egészségügyi ellátórendszer felelős, ha nem
kínálja fel a szűrés lehetőségét, vagy az áldozat, ha
nem él vele.” (Lancet,1985.) A méhnyakrákból eredő
halálozás csökkentéséhez, és a célpopuláció szűrésen
való megjelenése növeléséhez, a szűrés lakóhelyhez és
a lakosokhoz történő közelebb vitele és a személyes
meggyőzés alkalmazása a járható út. Ehhez - a nemzetközi gyakorlatot követve - az alapellátás, ezen belül
a védőnőknek a szűrési folyamatba történő bevonása
látszik alkalmazhatónak - melyet a mintaprogramok
tapasztalatai is alátámasztanak. A védőnők által végzett
szűrési módszer, az anyagvétel megfelel a szakma mai
követelményének.
A szűrővizsgálat, amely kenetvételből, illetve citológiai
vizsgálatból áll, alkalmas a betegség korai felismerésére.
A méhnyak citológiai kenetvizsgálat elsődleges célja
a nők rákmegelőző állapotainak és a korai invazív
(szövetekbe hatoló) rákjainak mielőbbi felismerése és
kezelése. Ezáltal csökken az invazív méhnyakrák előfordulása és a méhnyakrák okozta halálozás. A 25-65
év közötti női lakosság 100% -os átszűrtségét feltételezve, megbízhatóan negatív lelet után, a háromévente
megismételt szűrés 90 % -kal csökkentheti az invazív
méhnyakrák kialakulásának kockázatát.

2. § Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3. § a) pont ad) alpontja szerinti tevékenység
végzésére az a védőnő jogosult, aki igazolja, hogy az e
tevékenység elsajátítására irányuló,
a) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal vagy az orvosés egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási
intézmény által szervezett, legalább 40 órás időtartamú
választható képzést vagy
b) egészségügyi szakirányú választható szakmai to- - Mit várhatunk a védőnők által végzett onkológiai
vábbképzést elvégezte, valamint a tanácsadó helyisége szűrővizsgálatoktól?
rendelkezik az 5/A. számú mellékletben meghatározott
feltételekkel.”
Az ország nőlakosságának teljesebb átszűrtségét, a nők
egészségi állapotának javulását, a méhnyakrák okozta
Így 2015 októberétől rendeletben meghatározott fel- halálozási szám közelítését az európai átlaghoz.
adatként tudom a méhnyak szűrést végezni, amen�- A védőnők a levélben meghívott személyeket felkeresi,
nyiben engem választanak az ÁNTSZ által kiküldött megbeszélik a szűrés fontosságát, a kenetvétel menetét.
meghívólevéllel rendelkező hölgyek.
A kenetvétel önkéntességen alapul. Természetesen a
meghívólevéllel rendelkező választhatja a nőgyógyász
Néhány szó a méhnyakrákról. A méhnyakrák epi- általi vizsgálatot is. Amennyiben elfogadja a védőnői
demiológiai (a betegségek elterjedésének statisztikai kenetvételt, időpont egyeztetés után a nővédelmi
vizsgálatával foglalkozó orvosi tudományág) helyzete tanácsadáson történik a mintavétel. A citológiai eredMagyarországon: a KSH 2011. évi adata szerint évente ményt a védőnő nem értékeli - ez nem a kompetenciája.
mintegy 1.200 nő betegszik meg, és mintegy 400-500
(Folytatás a 13. oldalon.)
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(Folytatás a 12. oldalról.)
Negatív eredmény esetén 3 év múlva következik az
újabb szűrés. Nem negatív eredmény esetén, a védőnő
nőgyógyász szakorvoshoz irányítja további vizsgálatokra a pácienseket.

8. Fordulj orvoshoz, ha bármilyen elhúzódó problémát
észlelsz, mint amilyen a hosszan tartó köhögés, vagy
rekedtség, bélműködési szokásaid megváltozása vagy
váratlan súlyvesztés!
9. Rendszeresen járj méhnyakszűrésre! Fogadd el a
háromévenkénti meghívást!
Végezetül az Európai Rákellenes Tízparancsolatot 10. Ellenőrizd rendszeresen emlőidet, és 45 éves kor
szeretném még megosztani Önökkel:
után fogadd el a háromévenkénti mammográfiás szű1. Ne dohányozz!
rővizsgálatot!
2. Alkoholos italokat, bort és sört is, csak mértékkel
fogyassz!
Nővédelmi tanácsadás minden csütörtökön 13-16 óráig
3. Óvakodj a túlzott napozástól!
van az Egészségházban.
4. Tartsd be a munkahelyeken a munkavédelmi előírásokat!
Szeretném, ha bizalommal felkeresnének!
5. Egyél sok friss gyümölcsöt, zöldségfélét és rostban
gazdag ételeket!
6. Óvakodj az elhízástól. Kerüld a zsíros ételeket!
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
7. Fordulj orvoshoz, ha valahol csomót tapintasz, ha
területi védőnő
észreveszed, hogy a régi anyajegyed megmozdult, vagy
rendellenes vérzésed van!

Örömódával zárult a zenei tábor

Százhúsz gyerek vett
részt a kardoskúti zeneművészeti táborban. A
zenélés mellett a kreativitás és a pihenés is
helyet kapott.
Z enéltek, énekeltek,
kézműveskedtek és
ökofeladatokat oldottak
meg a gyerekek a zenei
táborban. Az orosházi
tankerület négy intézménye Innovatív iskolák
fejlesztése címmel pályázott sikeresen, melynek
keretében több tábort is
tartanak majd.
A Nagyszénási Czabán
Samu Általános Iskola,
az Orosházi Liszt Ferenc
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Alapfokú Művészeti Iskola, a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye
és a Tótkomlósi Alapfokú
Művészeti Iskola összesen
120 tanulója vett részt a
programon.
– Nagyon jól érzem magam, sok próbánk van, de
közben nagyon jól szórakozunk. Délutánonként
focizunk, és sok új barátot szereztem – mesélte
lelkesen Sarkadi Petra, az
orosházi művészeti iskola
egyik fuvolása. Hozzátette, olyan nehéz darabokat
is megismert, amiket eddig még nem játszott, de a
barátok segítségével kön�nyű a tanulás. Rózsa Judit,
szintén orosházi művészeti iskolás beavatott minket
a tábor napirendjébe, délelőtt és délután is zenekari
próbát, ezen kívül külön

szólampróbákat is tartottak. Emellett különböző
kézműves programok,
agyagozás, szalmadísz
készítés és decoupage
technika várta a gyerekeket. A környezettudatosság jegyében pedig
öko - mu n k af ü z e teke t
töltöttek ki. A pénteki
zárókoncertre is közösen
készítették el a meghívót.
A szabad programokon
focizás, kosárlabda, és
tollas közül választhattak
az aktív pihenésre vágyó
gyerekek.
– Tótkomlósról több mint
hatvan gyerek vett részt a
táborban. Jó a szülőknek
is, mert a gyermekük egy
tartalmas program részese
a nyári szünetben. Felügyelet alatt vannak, aktív
tevékenységet folytatnak.
A személyiségük fejlődik,
tudásuk bővül, új bará-

tokat szereznek – tudtuk
meg Krcsméri Jánostól,
a Tótkomlósi Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatójától. A tábor hangversennyel zárult, ahol
a zeneiskolások számot
adtak az öt nap alatt megszerzett tudásukról. Közösen játszottak a Fabók
László karnagy vezette
Orosházi Fúvószenekarral, de most a nagyokat is
a kicsik karnagya, Debreceni Örs vezényelte. Az
összetartozást jelképezve
az egyesített zenekar az
énekkarral kiegészülve az
Európai Unió himnuszát,
az Örömódát játszotta és
énekelte. A tótkomlósi
zenekart Forró Gyula,
a tótkomlósi művészeti
iskola énekkarát pedig
Hodák Tünde vezényelte.
Zavada Andrea
forrás: oroscafe.hu
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Az idén már harmadszor hoztuk el az első helyezést

Hatodik alkalommal zajlott le a Falugondnok négy keréken elnevezésű közlekedésismereti vetélkedő.
A rendezvény a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a BácsKiskun Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság szervezésében, valamint
a Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete közreműködésével valósult meg.
A közlekedésismereti vetélkedőnek
idén is a bajai Duna Wellness Hotel
adott otthont. Az „erőpróba” célja
a KRESZ-t már jól ismerő, rendszeresen gépjárművel közlekedő
tanya- és falugondnokok számára

magasabb szintű megmérettetés
lehetőségének megteremtése,
balesetmentes közlekedésük elősegítése, valamint olyan ismeretanyag átadása, mely a falugondnok
hasznára lehet a helyes és jogkövető
közlekedési magatartás kialakításában. A versenyen tizenegy háromfős
csapat indult. A korábbi évekhez
hasonlóan minden résztvevőnek
ki kellett töltenie egy B kategóriás
tesztlapot, ezután pedig gyakorlatban mérték össze tudásukat a csapatok. Újítás volt, hogy a kerékpáros
ügyességi feladatokat, valamit az
ittasságot szimuláló szemüvegben
történő vezetést csapatonként két-
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két személynek kellett végrehajtani.
A hagyományos feladatok kiegészültek logikai és közlekedési rejtvényekkel, melyet a csapattagoknak
együtt kellett megoldaniuk. Nagy
sikernek örvendett egy ismert televíziós vetélkedőből átvett „bombázó”
nevű játék, melyben a közlekedési
ismereteken túl általános műveltségi
és beugratós kérdések is helyet kaptak. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Bács-Kiskun
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság értékes ajándékokkal jutalmazta
a helyezetteket. A helyezést elért
csapatoknak ezúton is gratulálunk.
forrás: falugondnoksag.hu
Díjazott csapatok:

I. helyezett:
Varga Pál (Kardoskút)
Rácz Zoltán (Makó)
Walterné Bebesi Anikó (Kalocsa-Negyvenszállás)
II. helyezett:
Gyóni László (Kiskunmajsa)
Gyuris László (Kiskunmajsa)
Kiss Ernő Levente (Kiskunmajsa)
III. helyezett:
Kucskár Diána (Kapospula)
Gubicza Ferenc (Nak)
Eszik Róbert (Kunszállás)
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Ismét komoly kézműves sikert értek el!
A Kardoskútiak és a környékbeliek
számára már nem kell különösebben bemutatni Andrékó Pálnét,
aki kézműves társával, az orosházi
Gálné Csizmadia Anikóval szoros
együttműködésben játszóházakat
tart, kiállításokon vesz részt illetve
pályázatok rendszeres résztvevői.
Ismét szép eredménnyel büszkélkedhetnek, amelynek részleteiről
Andrékóné Katika számol be Olvasóinknak.
A nyár folyamán jelentkeztünk a
Kiss Áron Magyar Játék Társaság
felhívására, ahol a meghirdetett két
kategória közül az egyik a játékot állította a középpontba. Aktuális volt a
pályázat, hiszen Kiss Áron, a magyar
gyermekjáték-gyűjtemény kezdeményezője és közreadója születésének
170. évfordulóját ünnepeljük az
idén. A pályázaton hazai és határon
túli magyar alkotók – tárgyalkotó
népművészek, kézműves iparmű-
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vészek; egyéni jelentkezők és alkotóközösségek – maximum 3 olyan
alkotással vehettek részt, amelyek
természetes alapanyagokból, kézműves technikával készültek.
A választott kategóriánkban, akár
gyermekek, akár felnőttek számára
készített különböző játékokat és a
játékos, játszó embereket, gyermekeket ábrázoló alkotásokat vártak a
jelentkezőktől. Különösen értékelték
a régmúlt játékkultúráját felelevenítő
hagyományos, de természetesen
most készített játékokat, illetve az
ezeket bemutató jeleneteket. Most
is, mint mindig összefogtunk Gálné
Anikóval, s próba szerencse elven
beadtuk a munkáinkat. Nagy segítségünkre volt a kardoskúti Nagy
István is, aki a meglévő játékunknak
az ülőkéjét javította, mert mi újragondoltuk a meglévő kompozíciót.
A lovaskocsi, az asztal, a bölcső és
a macikból álló kis kompozíciónk
igazi sikert aratott, hiszen elhoztuk

a játék kategóriában a csoportos
indulók közül az első díjat. Nagy
szó, mivel erre a pályázatra igen
komoly kézművesek adták be munkáikat. Úgy tűnik, hogy a csuhé, a
fa és a mackó most is meghozta a
sikerünket – nyilatkozta örömmel
Andrékóné Katika, aki végezetül
nevetve azt is elárulta, hogy a díjhoz
járó ajándékcsomagot azért volt körülményes hazahoznia Budapestről,
mert az egész Váci utcában nem
talált egy olyan kis üzletet, ahol
nejlontáskát árulnak.
A pályázati anyagból rendezett kiállítást a Magyar Kézművességért
Alapítvány a nagyközönségnek a
Belváros egyik legszebb neo-barokk
épületében, a Duna Palotában, 2015.
augusztus 28-ig mutatja be, a Klementina és Falk Miksa termeiben.
Olvasóink nevében gratulálunk az
alkotóközösségnek az első díjhoz!
NB
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Száz éves a Védőnői Szolgálat
hozzátéve, szolgálatuk a személyes bizalmat jelenti azok
számára, akik azt igénybe veszik. A védőnői szolgálat
százéves fennállása alkalmából tartott rendezvényen
Zombor Gábor kijelentette, az alapellátási törvénytervezet egyik fontos célja, hogy a védőnői szolgálatot
megerősítse. Az államtitkár kifejtette, bízik abban, hogy
olyan jogszabályrendszert tudnak létrehozni, amelyben
a védőnők jobban érzik magukat, növelni tudják szakmai presztízsüket, és minden többletfeladatot plusz
juttatásokkal tudnak majd finanszírozni.

Fotó:MVSZ
A magyar védőnői szolgálat 2015. június 15-én ünnepelte megalakulásának 100. évfordulóját. A központi
ünnepséget a Parlamentben rendezték meg, amelyen
és is részt vehettem. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Zombor Gábor egészségügyért felelős
államtitkár és a házelnök, Kövér László köszöntötte a
közel 200 megjelent védőnőt. Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere azt mondta, a védőnői szolgálat
fennállásának száz éve alatt a védőnők bebizonyították,
hogy sokkal többek eredeti vállalásuknál, hiszen egy
személyben néha orvosok, pszichológusok, tanítók,
lelki támaszt nyújtók a gondozott családoknak. Megköszönve munkájukat úgy fogalmazott, mindent meg
kell tenni azért, hogy a védőnők a hivatásukért égjenek,
de ne égjenek ki, és meg kell becsülni azt a ma már
hungarikumnak számító értéket, amelyet a védőnők
képviselnek, hiszen ha a szolgálat elveszti értékét, akkor
csökken az ellátás színvonala. Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, jelképes
történelmi adósságot rónak most le a védőnők felé,
amikor a százéves védőnői szolgálatot köszöntik. A védőnői szolgálat azon intézmények közé tartozik, amely a
zaklatott történelmi korszakok és politikai rendszereken
át folyamatosan végezte tevékenységét és fejlődött. A
védőnői szolgálat ma alapintézmény, felbecsülhetetlen értékű emberi hálózat - emelte ki Kövér László,
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A védőnői szolgálat története dióhéjban:
A Magyar Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. A védőnő tevékenysége középpontjában az általa
gondozott családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés
áll. A magyar védőnők képzettsége kiemelkedően magas
fokú és feladata széles körű. Például Nagy-Britanniában
a védőnő (Health visitor) csak hathetes korban veszi
át a gyermeket a szülésznőtől, és iskoláskor kezdetén a
„közösségi nővér”-nek adja tovább, Ausztriában pedig
a szociális munkások látnak el hasonló feladatkört. Magyarországon kívül Finnországban vannak még hasonló
szerepet betöltő nők, máshol a szülésznők látják el a
várandós és gyermekágyas anyák gondozását.
A védőnői szolgálat története 1915-től az Országos
Stefánia Szövetség megalakulásával kezdődött.
A Szövetség névadója és védnöke Stefánia belga királyi
hercegnő volt.
Céljuk az anyák és a csecsemők védelme volt. Először 2
hetes, majd 3 hónapos, 1921-től pedig 1 éves képzéssel
folyt a Stefánia védőnők oktatása.
A védőnői munka központi feladata a prevencióban
való aktív részvétel volt. 1927-ben Johan Béla, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója a Zöldkeresztes
Egészségvédelmi Szolgálat keretein belül vidéken is
megszervezte ezt az egészségvédő munkát. A szolgálat
védőnői 1930-tól olyan képzésben részesültek, mely
kettős képesítést adott: ápolónői és védőnői oklevelet.
Ennek az volt a célja, hogy az otthoni gondozás során
az ápolással kapcsolatos problémák megoldására is
felkészítse a védőnőket.
1927-1940 között a két szolgálat párhuzamosan működött, majd a Stefánia Szövetség 1941-ben beolvadt
a Zöldkeresztbe. Ekkor 1044 védőnő látta el az általa
gondozott lakosságot, mely akkor megközelítőleg 7
millió embert jelentett.
(Folytatás a 17. oldalon.)
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(Folytatás a 16. oldalról.)
A védőoltásokkal kapcsolatos tennivalók is a védőnői
tevékenység részét képezték, melynek eredményeként
jelentős mértékben lehetett csökkenteni a fertőző és
járványos megbetegedéseket. A II. világháború után
egy új rendszert hoztak létre, a Védőnői Szolgálatot,
amely állami keretek között működik a mai napig. A
védőnői képzés 1975-ben főiskolai szintre emelkedett,
napjainkban az orvosi egyetemek Egészségtudományi
Karán képzik a védőnőket. Ma a védőnő elsősorban preventív feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott
területén dolgozó szakember. Preventív feladataikat a
következő területeken végzik: A területi védőnő feladata
a nővédelem, a várandós és gyermekágyas anyák gondozása, a gyermekek gondozása születésüktől a tanköteleskor végéig és a komplex családgondozás. Az ifjúsági
védőnő részt vesz a gyermekek szűrésében (tanulók
egészségi állapota, alkalmassági vizsgálatok), közegészségügyi és járványügyi, illetve környezet-egészségügyi
feladatok végrehajtásában, az elsősegélynyújtásban,
illetve a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelő
tevékenységében. A körzeti védőnő városban, falun
és kistérségben dolgozik, egy adott körzet tartozik
hozzá. Az iskolavédőnő egy adott általános iskolában,

gimnáziumban vagy szakközépiskolában dolgozhat,
körzetébe tartozó több iskolát is elláthat. A védőnő
szakmai tevékenységét elsősorban önállóan látja el, de
rendszeresen kapcsolatot tart az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel. Szoros
személyes kapcsolatot tart gondozottaival, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző
problémáikban (egészségi, szociális, mentálhigiénés)
tanácsot nyújt. Ezen kívül szűrővizsgálatokat szervez,
védőoltásokat készít elő, egészségnevelő és más egészségvédő közösségi programokat biztosít a gondozottak
számára. A Védőnői Szolgálat méltó elismerése volt
2013-ban a Magyar Örökség-díj és kitüntetés átvétele
a Magyar Tudományos Akadémián, a Magyarországért
Alapítvány Kuratóriumától. A Magyar Védőnői Szolgálat nevét a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumában
az„Aranykönyv” őrzi. A több szintes eljárás során a
Hungarikum Bizottság a Magyar Védőnői Szolgálatot
nemzeti értékké, majd kiemelt nemzeti értékké minősítette. A döntés értelmében a Védőnői Szolgálat bekerült
a Magyar Értéktárba. (Felhasznált irodalom:100 éves a
Védőnői Szolgálat összeállította Kahlichné prof. Simon
Márta)
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna

Huszonöt éve tisztelgünk a Hősök emléke előtt

Negyed évszázada már,
hogy Kardoskúton fejet
hajtanak a hősök emléke
előtt május végén. Az idei
jubileumi megemlékezésre - a hagyományokhoz híven - ökumenikus
Istentiszteletre hívták az
ünneplőket a templomba.
Az Evangélikus diákzenekar műsorával kezdődött a
megemlékezés, majd még
többször színesítették azt
hangszerrel kísért dalaikkal. Laczki János evangélikus lelkész köszöntő
szavait követően az egykor
Kardoskúton is szolgáló
Lázár Zsolt evangélikus
esperes hirdetett igét. A
templomi része az emlékezésnek Nagy Ferenc
római katolikus plébános
szolgálatával ért véget.
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Fotó:VP

Az ünnepség folytatása a
templomkertben lévő, huszonöt esztendővel ezelőtt
átadott emlékműnél folytatódott. Lengyel György
polgármester köszöntötte
az egybegyűlteket, majd
Gajda Róbert kormánymegbízott mondott rövid köszöntőt. Az ünnepi
beszédet a tervek szerint
Dr. Horváth János profes�szor, parlamenti korelnök
mondta volna, de sajnos

egy betegség miatt ennek
az idén nem tudott eleget
tenni, ezúton is jobbulást
kívánunk neki. Egy fiatal
tehetség – Rakonczai Bíborka – énekhangja melengette a szíveket a nyárinak mondható melegben,
akit Csikós Nándor kísért
zongorán. Az ünnepi beszédet Deák György, a magyarországi Olvasókörök
Szövetségének társelnöke
mondta el, aki Kardoskú-

ton járta egykor általános
iskolás éveit. Koszorúzás zárta a templomkerti
megemlékezést, ahol a
települési, városi elöljárók
mellett a civilszervezetek
és az egyházak is elhelyezték az emlékezés virágait,
mécseseit az emlékműnél.
A résztvevők átsétáltak ezután a szomszédos temetőbe, ahol az első világháborús emlékműnél szintén
koszorúztak. Az ünnepség
zárása Pusztaközponton
zajlott, ahol lovas huszárok
kísérték ki az emlékezőket
a múzeumtól a temetőig.
Csikós Gábor énekét követően koszorúzás zárta a
XXV. Hősök Napi megemlékezést.
Varga Pál
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Hagyományok mentén zajlott a XVI. Falunap
Július 18-án rendeztük meg a XVI. Béla cigányzenekara kíséretével.
Falunapot Kardoskúton.
Ebéd után elkezdődtek a színpadi
programok: először a gyerekeknek –
A nap reggel 7-kor, a hagyományos akik már 10 órától kézműveskedtek
kispályás labdarúgó tornával indult a parkban Andrékóné Katika és
az iskola udvarán. Ezúttal 8 csapat lánya vezetésével - énekelt a szegedi
nevezett be, a helyieken kívül érkez- Péter-Pán duó. Majd a Kincses Színtek amatőr sportolók Orosházáról, ház játszotta el a Kisgömböc című
Pusztaföldvárról, Vásárhelyről. A magyar népmesét, a gyerekek közsportszerű versengés 13 óráig tartott. reműködésével. Ezután az Orosházi
NKC mazsorett szakosztálya tartott
Szintén reggel 7-kor gyújtottak a bemutatót, ahol kardoskúti gyerekek
bográcsok alá a művelődési ház is felléptek.
udvarán és vette kezdetét a főző
verseny, ahol 12 baráti társaság Közben a nagy hőségben leszakadt
mérkőzött a díjakért. Igen változatos az ég, nagy zápor kerekedett, várni
ételeket készítettek: rotyogott több kellett, hogy felszáradjon az út,
marha- és birkapörkölt, őzpörkölt, csak utána következhetett a Stunth
vaddisznó gulyás, babgulyás, csülök- Riding Show, Varga Róbert - Citrom
pörkölt, káposztás csirke és slambuc. - motoros bemutatója, aki többek
8-tól 9 óráig a kiállításmegnyitók között nőnek öltözve kápráztatta
zajlottak: megnézhették az érdek- el a sok nézőt. A motorozás után
lődők Kisné Károlyi Marianna a másnapi Kardoskút Rallyból
babagyűjteményét, Kátai Ferencné kaphattunk ízelítőt: felvonultak és
kézimunkáit és Nagy Katalin vad- bemutatkoztak az autósok.
gazda mérnök vadászati ismeretterjesztő bemutatóját, kipróbálhatták Közben a park másik oldalán rodeó
Ágoston Kornél fővadász vadászati bika verseny zajlott, igen nagy érszimulátorát.
deklődéssel kísérve. A versenyzők
abban mérték össze erejüket, hogy
9 órától a templomban tartottunk ki tudja tovább megülni a vad bikát.
Ökumenikus Istentiszteletet erdé- Ezután ünnepélyes pillanatok kölyi vendégeinkkel közösen, majd vetkeztek: Skorka Pálné Annuska,
elhelyeztük az emlékezés virágait Kardoskút Községért emlékplaketvolt polgármesterünk, Ramasz Imre tet, Szabó László pedig a Kardoskút
sírjánál a temetőben.
Községért Közalapítvány díját vehette át, majd kihirdettük a különböző
Innen az ONCSA-házba mentünk, délelőtti versenyek eredményeit.
ahol Bodrogi József gyűjteményé- A nagy melegben a vízifocit is sokan
nek megnyitásával folytatódott a felkeresték, illetve Kádár Ferkónak, a
program. Ekkor már nagy volt a vásári fotósnak is nagy sikere volt a
meleg, jól esett a hűvös falak között fotószínházával. Török Attila kötélnézegetni a régi tárgyakat.
pályáját is sokan kipróbálták.
Délre elkészültek az ételek: a szegedi
Kikli Tivadar Nótaegyesület tagjai,
Kurina Irén és Polgár Gábor énekelték a nótát a jó ebédhez, Báder
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lehetett kóstolni. A Faluszépítő- és
Turisztikai Egyesület pusztalángost
sütött.
A színpadon szórakoztató műsorok
következtek: Tihanyi Tóth Csaba
és Bognár Rita operett műsora,
majd Ihos József ( Kató néni) kabaré műsora. Ezután a kaszaperi
Danyileszku Csaba táncoltatta meg
a nézőket mulatós zenéjével, akik
innentől kezdve szinte megállás
nélkül táncoltak, hajnal 3-ig.
Volt még egy kis karaoke verseny,
azután míg a „The Bits” – Beatles
Emlékzenekar élő koncertjéhez
beszerelt, ismét a mazsorettek léptek fel, ezúttal világító botokkal,
ami igen látványos volt, mert már
sötétedett.
Végül a Magic of Music és a BONBON Együttes következett, mindkét
zenekar ismert slágereket játszott,
lehetett folytatni a táncot.
A napot Musztafa Imre Retro Diszkója zárta hajnalig. A közmunkások
nagyon ügyesen és gyorsan elpakoltak: 4 órára tiszta volt a tér.
A széles kínálatból mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Kellemesen és kulturáltan szórakozhattunk
együtt. Köszönet ezért a település
minden lakójának! Külön köszönet azoknak – sokan voltak – akik
munkájukkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.

Még több köszönet a szponzoroknak, akik anyagi- és tárgyi támogatása nélkül a Falunap nem jöhetett
A művelődési ház előtt frissen sült volna létre!
rétest és fagyit kínáltak, a tér túlsó
oldalán pedig parázson sült kürtöskalácsot és különleges koktélokat
Terjékné Kaposi Andrea
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Testedzés kulturált körülmények között
Sokunk régi vágya vált valósággá
Kardoskúton május 20-án, amikor
átadásra került az edzőterem. Hos�szú előkészítő munka eredménye az,
hogy egy megújult környezetben
nyílhatott lehetőség az aktív sportolásra. A helyi képviselő-testület
minden tagja az első pillanattól fogva pozitívan állt az elképzelés mellé
és a lehetőségekhez mérten minden
segítséget megadott. Sokan fektették
bele önzetlen munkájukat a megvalósításba. Hétről hétre közelebb
kerültünk ahhoz, hogy méltó helyet
biztosítsunk a kardoskúti sportolni
vágyóknak. Külön büszkeséggel tölt
el az, hogy az edzőteremért végzett
munka önkéntes alapon történt.
Bízom benne, hogy aki használni
fogja, egy kicsit a magáénak is fogja
érezni. A sport mellett remélem,
hogy az emberi kapcsolatokat is
erősíteni fogja az edzőterem légköre ebben a mai rohanó világban. A
jelenlegi állapot egy hosszú út első
mérföldköve, hiszen rengeteg tervünk van arra, hogy hogyan lehetne

bővíteni a sportolási- és mozgásos
tevékenységek körét. Akár korszerűsíteni a meglévő régi épületet illetve
újabb gépeket beszerezni. Az átadáson orosházi, kecskeméti és szegedi
sportolók ismertették meg az érdeklődőkkel a TRX és a CrossFit
alapjait. Megmutatták, hogy kitartó
edzéssel milyen szintre lehet eljutni.
A terem használata házirendhez és
klubtagsághoz kötött. A művelődési házban egy egyszeri ingyenes
regisztrációt követően minden 18.
életévét betöltött kardoskúti lakos
klubtagságot kap, amellyel a nyitvatartási időben használhatja az
edzőtermet. Az átadás után nagy
érdeklődés mellett este 9 óráig folyamatosan ismerkedtek a lakosok
a terem nyújtotta lehetőségekkel.
… és akik nélkül nem valósulhatott
volna meg mindez: köszönet a sok-sok
dolgos kéznek, külön kiemelve – és
hálásan megköszönve Szabó László
helyi vállalkozónak, Török Attila és
Novák István önkénteseknek.

Az edzőterem létrehozását anyagilag
támogatták: Kardoskút Község Önkormányzata, MOL Nyrt., Kardoskút
Községért Közalapítvány, Azul 2000
KFT Mezőtúr, Novák István, Varga
Pál. Eszközökkel hozzájárultak:
Lengyel György, Fánczi István, Gál
Mihály, Mórocz Lajos, Tóth Józsefné,
Kapuné Sin Anikó.
Június 6-án, szombaton délután az
edzőterem nyitvatartási ideje alatt
közel harmincan ismerkedtek meg
közelebbről azzal a FLABéLOS
készülékkel, amelyet lakossági kérésre vásárolt az önkormányzat.
A készüléket minden kardoskúti
lakos ingyenesen használhatja az
edzőterem nyitvatartási ideje alatt.
Egy szakember állította be a gépet
és ismertette a jelenlevőkkel annak
használatát, illetve sokrétű tájékoztató anyagot kaptunk a géphez,
amelyet kihelyeztünk a teremben.
Időpontot előre is lehet foglalni a
FLABéLOS készülék használatára.
Varga Pál

Fotó:VP
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Vállalkozások sorozatunk: megnyitott a Barakk Bazár
Községünk szélén, a templom
mellett, az Orosháza - Tótkomlós
közötti úton rendszeresen közlekedők egy új színfoltra figyelhettek
fel nemrégiben. A helybéliek, és
akik rendszeresen erre járnak,
biztosan emlékeznek a régi barakk épületre. A közismert épület
június elseje óta immáron megújult külsővel üzletként várja az
érdeklődőket. A tulajdonossal, Gál
Mihály helyi vállalkozóval beszélgettünk a változásról.
- Hogyan született meg a gondolat,
hogy megnyissa a településen a Barakk Bazárt?
Az épületet korábban csak raktározási célra használtam, amely
nemrégiben komoly külső- és belső
felújításon ment keresztül. Mivel a
kereskedelem területén próbálkozom már jó ideje, s a hosszú évek
alatt kialakult üzleti kapcsolatokra
tettem szert országszerte, ezért
úgy gondoltam, hogy több felől be
tudom szerezni az árukat az üzletembe.
- Milyen termékkört talál itt az ide
betérő érdeklődő?
Sokféle árucikket megtalálnak ná-

lunk, a háztartási áruktól kezdve a
műszaki cikkekig, az elektronikai
termékeken át a gyermekjátékokig
nagy skálán mozog a termékkörünk.
A kiegészítő bútorok, a konyhabútorok igen kapósak, emellett sok
mindent megtalál a kedves vásárló.
Ezenfelül új- és használt nyílászárókkal is foglalkozunk. Szép lett
maga a helyiség is, természetesen
az áruk esetében is a minőségre
törekszem. El kell mondanom,
hogy mindemellett gumisműhelyt is
üzemeltetek a községben, ahol nem
csak szereléssel, hanem árusítással
is foglalkozunk: személy-, teher- és
mezőgazdasági új és használt gumiabroncsokat vásárolhatnak nálunk.
- Milyen a fogadtatása a Barakk
Bazárnak?
Pozitív a visszajelzés, s mivel nem
titkoltan az átmenő forgalom vásárló
erejére is számítottam az üzlet nyitá-

sakor, külön örömmel tölt el, hogy
egyre többen a faluból is jönnek
hozzánk. Bízom benne, hogy még
többen megismerik a Barakk Bazárt
és rendszeres vásárlóink lesznek.
- Készül-e valamilyen akcióval a
közeljövőben?
Terveim között szerepel, hogy karácsony előtt egy kedvező akciót
hirdetek meg vásárlóink körében.
Most, a Kardoskúti Hírmondó
rejtvényének szerencsés megfejtőjét szeretném megajándékozni az
üzletben levásárolható 5000 forint
értékű utalvánnyal.
A Barakk Bazár nyitva tartása:
hétfő: 9-13 óra között
k-sze-cs-p: 9-17 óra között
szombat: 9-13 óra között
vasárnap: zárva

NB

I. Kardoskút Rally - forróság és csikorgó kerekek
A Falunap másnapján, július 20-án, vasárnap rendezte meg a Tótkomlósi Autósport Egyesület az I. Kardoskút
Rally-t. A verseny megosztotta a falu lakóit. Sok érv szólt mellette és ellene is. Az biztos, hogy több versenyzőt és
nézőt vártunk a településre. Az vitathatatlan, hogy aki nézte, annak nagy élmény volt.
Terjékné
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Hungaroring, FORMA-1 - szabadedzés

Július 25-én, szombaton a kardoskúti gyerekek 10 fős csapata a művelődési ház szervezésében - nyertes pályázat
jóvoltából - Budapestre kirándult. A Hungaroringen voltunk, a Forma-1 szabadedzésén. A pusztaföldvári és
a csanádapácai gyerekekkel utaztunk együtt. A nagy hőség ellenére nagyon jól éreztük magunkat. A második
sorban ültünk a lelátón, előttünk száguldottak el a versenyautók. A szabadedzés megtekintése előtt ebédet is
kaptunk, hazaindulás előtt pedig uzsonnacsomaggal ajándékoztak meg minket.
Köszönjük az önkormányzatnak az utazás támogatását!
Terjékné Kaposi Andrea

Rejtvényünk nyereménye: ötezer forintos utalvány
Meghatározások:
1., Lehullott falevelek ös�szessége.
2., Most ilyen a tavunk
színe.
3., Ezen az utcán található
a Barakk Bazár.
4., Munkásévek után kapott járandóság.
5., Helyben itt végzik a
méhnyakrák szűrést. 6., Az
átadott kiállítóhely neve
7., Irodalmi pályázatunk
egyik kategóriája.
8., A gyermektáborban
résztvevő orosházi egyesület neve.
Sorsolás: 2015. aug. 31-én, 16.30-kor a műv. házban. Nyeremény: A Barakk Bazár- 9., Falunapi kiállítás témában levásárolható 5000 forint értékű vásárlási utalvány. A megfejtéseket az elérhető- ja volt a nagyteremben.
ség megjelölésével, a műv. ház fali postaládájába kérjük bedobni aug. 31-e, 16 óráig. 10., A gyermektábort zárta.
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Táborozók ismerkedtek a színjátszással

A Kardoskúti Főnix Kulturális
Egyesület felkérést kapott, hogy a
közel százhúsz gyermekkel megvalósuló nyári táborban két alkalommal vegyen részt. Nagy örömmel
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Fotó:Őzse Péter testközelből kellett foglalkoznunk.
Sokféle játékkal készültünk, hogy
értelmesen használjuk ki az eltöltött
órákat. Bevezetésképpen játékos
vetélkedőkkel hívtuk ismerkedésre
a gyerekeket, akik az idő múlásával
egyre jobban felszabadultak és élvezték a foglalkozást. A színjátszáshoz
nagyon fontos memória játékokkal
igazán vidámra sikeredtek a délutánok. Bevontuk őket különböző
vicces és játékos jelenetekbe. Nem
csak egymáson, de a végén már
saját magukon is tudtak nevetni a
résztvevők. Természetesen a végén
egyszer sem maradhatott el egy kis
előadás a számukra.
készült az egyesületünk ezekre az A gyermekek nagy tapssal búcsúztak
alkalmakra. Új feladat volt ez a szá- tőlünk és bízunk benne, hogy jó emmunkra, hiszen eddig a színpadon, lékekkel gondolnak vissza a velünk
közönség előtt léptünk fel. A tábo- töltött délutánokra.
Őzse Zoltán
rozó gyerekekkel pedig közvetlenül,

2015.08.11. 13:01:10

KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2015. augusztus

23

Közös kirándulás erdélyi barátainkkal

Fotók:VP
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