„Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal
átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt kell keresni,
másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek
adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek... Ez a karácsony csodája.”
Csitáry-Hock Tamás
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Új lehetőség a kisiskolásoknak
2015. október 1-én vette át Bánki
András a KLIK Orosházi Tankerületének vezetését, és rövid időn belül
eljött Kardoskútra, az iskolánk ügyét
tárgyalni. „Az Orosházi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola Kardoskúti Telephelyén újra indul az alsó
tagozat 2016. szeptember elsejétől,
amennyiben településünk lakossága
ezt igényli” - taglalta Bánki András tankerület vezető, aki különös
figyelmet fordít a kistelepülések
iskoláira, és ezt munkája során már
be is bizonyította a Mezőkovácsházi
Tankerület kettő hozzánk hasonló
kis falujában. Közös célunk, hogy
az alsó tagozat önálló osztályokkal
működjön. Szeretném felhívni a
kedves szülők figyelmét, hogy közösen, az átlagnál színvonalasabb alsó
tagozatos iskolát tudunk elindítani
Kardoskúton, amit a gyerekek a
székhely iskolában, intézményen
belül, automatikusan folytathatnak.
Lengyel György

Fotó: Radics Vivien

Közfoglalkoztatási kiállításon a Kardoskútiak
A Békés Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja szervezésében idén harmadik éve került
megrendezésre a Közfoglalkoztatási kiállítás szeptember 17-én,
Békéscsabán, a Szent István téren.
A különböző településekről érkező
kiállítók célja a közfoglalkoztatás
bemutatásán kívül a helyi sajátosságok megismertetése, amely jó
ötlettel és hozzáállással párosítva
további értékteremtés alapja lehet.
Ezt az elvet követték és képviselték a
falunkból érkező résztvevők is, mint
Bodrogi József méhész, a Kardoskúti
Faluszépítő és Turisztikai Egyesület
részéről, aki a méhészkedés érdekes világa mellett a méz jótékony
egészségügyi hatásaival ismertette
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meg a kilátogatókat. Mindemellett
a kardoskúti önkormányzat standja
körül is egésznap nagy volt az érdeklődés, hiszen a Kardoskúton készült
tér- és szegélykövek mellett egy
saját készítésű gémeskúttal várták
a kicsiket és nagyokat, amelyből kis
ügyességgel cukorkát rejtő halakat
halászhattak ki. Amíg Gyalai Edina
és Terjékné Kaposi Andrea a gyerekekkel őshonos állatok ujjbábjait készítették el és a résztvevő kardoskúti
közfoglalkoztatottak a többi kiállító
termékeivel és képviselőivel ismerkedtek lelkesen, addig Tóthné Icu
és Lengyel György polgármester
a kendertermesztés lehetőségeiről
szóló előadáson tájékozódtak.
Ám nemcsak emiatt marad emléke-

zetes a rendezvény, hiszen a cukorkákon kívül jó példák is gyűjthetőek
voltak, valamint a kapcsolatépítésre
és az egymástól való tanulásra is
alkalom nyílt a további lehetőségek
megteremtése érdekében.
Radics Vivien
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Polgármesteri beszámoló
Az idén tizenkilenc alkalommal
tartottunk képviselő-testületi
ülést, amelyből kilencszer a munkatervben nem tervezett rendkívüli ülést kellett összehívni.
A 2015. évi költségvetési rendeletben tervezett bevételek és kiadások a következőképpen alakultak.
A bevételeink tervezésénél figyelembe vettük az utóbbi három
évben tapasztalt csökkenést, ezért
az iparűzési adóbevételt 10 millió
forinttal kisebb összegben terveztük, mint amit az előző évi
bevallások alapján szokás tervezni.
Megdöbbentő tény, hogy az alultervezett összegnél 15 millió forinttal
kevesebb bevétel realizálódott.
Az augusztusi testületi ülésen felhívtam a figyelmet a váratlan problémára, és azonnali intézkedéseket
rendeltem el. Az önkormányzat
biztonságos működése ügyében a
képviselő-testület felel, ezért a jövő
évi költségvetési rendelet előkészítését már szeptembertől megkezdtük.
Felkértem a hivatalunk szakmai
apparátusát, hogy modellekkel
alátámasztva készítse elő költségvetésünk tervezését, amivel legalább
középtávon garantálni tudjuk a
biztonságos működést. Az önkormányzat intézményeinek vezetői
és dolgozói is feladatot kaptak a
folyamat során. A képviselő-testület,
valamint az ügyrendi bizottság a
kiadásaink teljes átvilágítását kérte
a hivataltól. Ennek eredményeként
megfogalmazódott, hogy minimum
23 millió forint kiadást kell csökkentenünk a biztonságos működésünk
fenntartása érdekében, a településünk fejlesztési lehetőségeit is szem
előtt tartva. Az önkormányzat és az
intézmények dologi jellegű kiadása-
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iban összesen 8 millió forint megtakarítást tervezünk elérni. Ezen túl
az önkormányzati feladatellátást a
feladatfinanszírozási forrásoknak és
a törvényi előírásoknak megfelelően
kell optimalizálnunk, így további
15 millió forint személyi jellegű
kiadás csökkentését tervezzük. Mivel ezek a változások létszámot és
bérjellegű költségeket is érintenek,
hangsúlyoznom kell a mindenre
kiterjedő és alapos előkészítő munkát. Kétségtelen, hogy a váratlan
bevételcsökkenés miatt azonnali
intézkedéseket kellett bevezetni, illetve változtatásokra kényszerülünk.
Kiadásaink ebben az évben a tervezett összegen belül maradtak.
Negyvenkettő millió forint támogatási forrással tudtuk településünket
fejleszteni a különböző pályázati lehetőségekből. A művelődési házban
a könyvtár teljes felújítása 2,9 millió
forint támogatással és 325 ezer forint
önerővel valósult meg. Az előző évben megnyert 3,2 millió forint támogatásból kiépült a térfigyelő kamerarendszer, amely az adatrögzítéssel
információkat biztosít a rendőrség
számára, elősegíti a közbiztonságot.
Középtávú költségcsökkentést jelent
a gépjárműpark megújítása, az 5
millió forint támogatásból vásárolt
Suzuki Vitara, melyhez az 1,3 millió
forintos önerőt a használt Mitsubishi
terepjáró és Opel Vivaro kisbusz
értékesítéséből befolyt 5,8 millió forint bevételből biztosítottuk. Járdafelújításra 900 ezer forint támogatást
nyertünk, amely összeget 2016-ban
kell felhasználnunk további 900
ezer forint önerő biztosítása mellett.
Közfoglalkoztatásra 30 millió forint
támogatást kaptunk a munkaügyi
központtól. Az értékteremtő programban 20 főnek tudunk akár egy
éves szerződéssel munkát adni, ezen

túl az általános közfoglalkoztatásban
átlagosan 6 fő vehetett részt ebben
az évben. Az értékteremtő program
keretében a belterületi közutak és
közterületek karbantartása, a Petőfi
utca járdájának felújítása, a művelődési ház udvarán és környezetében
lévő burkolatok elkészítése, a piaci
asztalok burkolata valósult meg. A
munkák ütemterv szerint haladtak,
határidőre minden megvalósult a
pályázatban tervezett munkákból.
Ennek köszönhetően az orvosi
rendelő parkolójának leburkolását
is meg tudtuk kezdeni, amihez az
előző évben gyártott térkő készlete
még elegendő. Az idén több mint
harmincezer darab helyben gyártott
beton térkövet használtunk fel. A
járdafelújítások mellett nyolcszáz
négyzetméternyi térburkolat készült el, ezzel maradandó értéket
állítottunk elő, ami hosszútávon
hozzájárul falunk szépüléséhez és
fejlődéséhez. Ezek az új programok
új kihívást jelentettek. A nagyobb
szervezést igénylő fejlesztések tekintetében köszönet illeti Süle
Imre munkáját, aki mindemellett
valamennyi kulturális rendezvényünket is szorgalmasan segíti. A
közfoglalkoztatás bevonásával megvalósult fejlesztések során összesen
4 millió forint önerőt használtunk fel.
Saját forrásból 1,5 millió forint biztosításával elkészült a Pusztaszőlősikerületnél tervezett útalap. 600 ezer
forintba került a gyógyszertár, a művelődési ház és hivatal körüli kerítés
felújítása és festése. Az önkormányzati hivatalhoz 254 ezer forintért
vásároltunk fénymásoló gépet.
26 millió forint pénzmaradván�nyal tervezzük zárni a költségvetési évet, ami alapot jelent a
2016. év biztonságos elkezdéséhez.
Folytatás a 4. oldalon.
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Folytatás a 3. oldalról.
Az önkormányzat kiemelt célja az
óvoda megtartása és az óvodai ellátás fejlesztése. Ennek érdekében
folyamatban van az intézmények
átszervezésének felülvizsgálata, és
az óvodavezetői pályázat előkészítése. Jelenleg hét kisgyermek jár az
óvodánkba. Az alacsony létszámot
meghatározza a korábbi években
született gyermekek száma, ami
most van a mélypontján. Azonban
2013-tól nőtt a születések száma,
ennek tükrében mindent meg kell
tenni, hogy magas színvonalon
működjön a kardoskúti óvoda,
egyénre szabott fejlődést biztosítva,
helyben a kardoskúti gyerekeknek.
A háziorvosi ellátás szerepe egyre
fontosabbá válik, tekintettel az
idősödő lakosságra és az egészség-

ügyi ellátásban szerzett tapasztalatokra. Ennek ellenére a kistelepülések egyre nehezebben tudják
megoldani a háziorvosi ellátást, amit
evidenciában tartunk. Az orvosi
rendelő jól felszerelt és korszerű.
Ezen túl a szakmai személyzet jelentős segítséget nyújt az idős betegeknek, többek között a rendszeres
vérvétellel. A rendelő egyes helyiségeit a védőnői feladatok és a gyermekorvosi ellátás számára, valamint
a fogorvosi ellátáshoz is biztosítjuk.
A művelődési ház és a pusztaközponti olvasókör kihasználtsága nőtt
az elmúlt évben, mely épületeket
a helyi lakosok térítésmentesen,
rezsi költségek megfizetése mellett vehetik igénybe. Dicsérestes a
felpezsdült kulturális élet. Köszönet illeti Terjékné Kaposi Andrea

Müvelődési ház helyettes vezetőjének elhivatott és áldozatos munkáját, aki a könyvtár felújításához
elnyert pályázatot kezdeményezte
és a pályázat megírásában is aktívan
dolgozott. Ennek köszönhetően egy
korszerű, szabadpolcos és gyermekbarát könyvtár lett kialakítva.
Az éves polgármesteri összefoglalóm végén megköszönöm az önkormányzati dolgozók és képviselők, a
civilek és a település életében aktívan résztvevő polgárok munkáját.
Külön köszönöm a helyi vállalkozók és gazdálkodók támogatásait.
Kívánok a falu minden lakójának Áldott Békés Karácsonyt és
egészségben Boldog Új Esztendőt.
Lengyel György

Összefogás a Pusztáért
Az évek óta tervezett Vásárhelyi
Pusztáért Egyesület 2015. december
9-én tartotta alakuló ülését székhelyén, a kardoskúti Pusztaközponton
található Olvasókör épületében. A
Vásárhelyi Puszta területén található
kilenc település önkormányzatán kívül az Olvasókörök Szövetsége Közhasznú Egyesület, az orosházi Nagy
Gyula Területi Múzeum, a Herbária
Zrt. és a Körös-Maros Nemzeti
Park is a Puszta ügye mellé állt. A
hódmezővásárhelyi Szenti Tibor
író, etnográfus ötleteként létrejött
egyesület célul tűzte ki a Vásárhelyi
Puszta értékeinek feltárását, az ehhez kapcsolódó védett és fokozottan
védett természeti értékek megtartását, fejlesztését és fenntarthatóvá
tételét, továbbá a területen működő
gazdaságok munkájának és az ott
lakók ingatlanainak, tanyáinak védelmét és korszerűsítését. Ezen felül
a munkahelyek védelme és teremtése, a kultúra, turizmus élénkítése
és az oktatásban történő megjele-
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nítése, azaz összességében a Puszta
fejlesztése, natúrpark létrehozása is
kiemelt jelentőséggel bír a célkitűzések között. Ennek érdekében fontos
a közös fellépés és részvétel a célok
megvalósítását szolgáló hazai és
Európai Uniós pályázatok benyújtásában. További tervként szerepel
a Puszta területén elhelyezkedő
középkori Csomorkányi romtemplom, mint kegyeleti hely bevonása és
megőrzése vallási turizmus céljára,
amelynek megvalósítása érdekében
a Református, az Evangélikus és a
Katolikus Egyház együttműködik az
egyesülettel. Az egyesület tevékenységi körében ösztönzi a Vásárhelyi
Puszta és az azt alkotó tagtelepülések hagyományainak, értékeinek
feltárását és a megőrzését szolgáló
rendezvények szervezését, komplex
turisztikai kínálat megjelenítését, továbbá a „Vásárhelyi Puszta” védjegy
megalkotását.

fotó: promenad.hu

Radics Vivien

2015.12.15. 16:44:46

5

KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2015. december

Az elmúlt testületi üléseken történt
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 05.
28-án megtartott soron következő
ülése az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és
Családsegítő Szolgálat beszámolójával kezdődött. Az ülés keretében
megtörtént a Helyi Esélyegyenlőségi
Terv felülvizsgálata és a 2015. évi
falunap előkészületeiről is tárgyaltak
a települési képviselők, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról készült 2014.
évi átfogó értékelést is elfogadták.
Egyebek napirend között döntöttek
a Móra Ferenc Művelődési Ház
és Községi Könyvtár nyitvatartási
idejének módosításáról, belterületi
utak felújítása céljából pályázat benyújtásáról és Flabélos gép vásárlásáról. Az általános iskola kérdésében
döntés született arról, hogy a testület
kezdeményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál, hogy
gondoskodjon az alsó tagozat helyben történő ellátásáról. A következő
rendkívüli ülésre 2015. 06. 10-én
került sor, melynek első napirendi
pontja a 2015. évi falunapon megrendezésre kerülő Rally versenyről
szóló tájékoztató volt. A képviselőtestület úgy határozott, hogy 2015.
szeptember 1-től az iskola működtetését - a jogszabály szerint - az
intézményfenntartó központ látja el.
A 2015. 06. 25-ei, soron következő ülésen, a helyi civil szervezetek közül a Kardoskúti Polgárőr
Egyesület, a Kardoskút Községért
Közalapítvány és a Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület beszámolt
működéséről, amit a Rendőrség
tájékoztatója követett. Az Egyebek
napirenden belül a döntéshozók
határoztak pályázat benyújtásáról
a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás vonatkozásában. 2015.
08. 05-én, rendkívüli testületi ülés
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keretében született döntés a 21/2015.
(IV. 17.) MvM rendelet alapján,
gépjármű beszerzése megvalósítása
céljából megelőlegezési hitel felvételével kapcsolatban. Ezt követően
a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése céljából pályázat benyújtásáról,
majd a Mitsubishi L200 típusú
gépkocsi értékesítéséről döntöttek a
település vezetői. Az Egyebek napirenden belül a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi
módosított költségvetési előirányzatait elfogadták, határoztak a Dottó
kisvonat megrendeléséről a Fehértó
napjára és az önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett, vagy
törlesztési célú támogatásban nem
részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása érdekében pályázat benyújtásáról döntöttek. Az ülés végén úgy határoztak,
hogy felkérik a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét,
aljegyzőjét, valamint a Kardoskúti
Kirendeltség kirendeltség-vezetőjét és pénzügyi főtanácsosát, hogy
vizsgálják meg az önkormányzat
költségvetését, gazdálkodását és
tegyenek javaslatot intézkedési terv
formájában a működés fenntarthatóbbá tétele érdekében. Az oktatási intézmények beszámolójával
kezdődött a 2015. 09. 07-ei soron
következő ülés, amit a Kardoskúti
Faluszépítő és Turisztikai Egyesület
tájékoztatója követett. Az ülés keretében módosításra került a 2015.
évi költségvetésről szóló rendelet és
az önkormányzat által alapított kitüntetésekről új rendeletet alkottak,
majd a 2015. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervet módosították.
Döntöttek még a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. felhívására dohánytermék kiskereskedelmi
tevékenység ideiglenes végzésével
kapcsolatban és a korábbi évekhez

kapcsolódóan csatlakoztak a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázathoz.
Emellett felkérték a művelődési ház
igazgatóját, hogy pályázatot nyújtson be az NKA Közművelődési és
Népművészeti Kollégiumához különböző célterületekre. A képviselők
támogatták a művelődési ház által,
a nyugdíjasok részére szervezett
autóbuszos kirándulást, az utazási
költségek átvállalásával. A következő
soros ülésre 2015. 09.24-én került
sor. Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatóját
követően a Hivatal szociális feladatairól számoltak be. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása után a képviselő-testület úgy határozott, hogy
pályázatot ír ki óvodavezetői beosztás ellátására. Az Egyebek napirend
között a Hírmondó szerkesztőségi
tagjainak változásáról esett szó, ahol
elfogadták két tag lemondását és
két új tag választásáról döntöttek.
Az ülés végén úgy döntöttek, hogy
az október 23-ai nemzeti ünnep
alkalmából szervezett megemlékezést 2015. október 22-én, 18.00 órai
kezdettel rendezik meg a művelődési
ház igazgatójának szervezésével.
Az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása és a
kapcsolódó történelmi eseményeket
felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és
tudományos programok, művészeti
tevékenységek támogatása témában
kiírt pályázat határidejére tekintettel
tartott rendkívüli ülést a képviselőtestület 2015. 10. 14-én, ahol pályázatok benyújtásáról döntöttek. A
Hivatal 2015. évi munkarendjében a
téli igazgatási szünet 2015. december
28. (hétfő) napjától 2015. december
31. (csütörtök) napjáig tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt az
ügyintézés szünetel.
Fekete Zita
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A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívásai
A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb
háztartási baleset, amely sok esetben a nem megfelelő
műszaki állapotú, vagy helytelenül használt tüzelőberendezések miatt halálesettel végződik. A mérgezés
akkor alakul ki, ha a tüzelőanyag tökéletlen égése során
képződő színtelen, szagtalan gáz valamely rendellenesség miatt a lakótérbe kerül, a helyiségben tartózkodók
belélegzik és a tüdőn át a vérbe jut, megakadályozva
az oxigénfelvételt. A szén-monoxid már rendkívül
alacsony koncentrációban mérgező. Ha a koncentrációja eléri az egy százalékot a levegőben, másodpercek
alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, majd a halál.
A veszélyes mennyiségű feldúsulás a lakásban alapvetően három okra vezethető vissza: nem megfelelő
a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása,
vagy nem biztosított a levegő-utánpótlása, esetleg
elmarad a karbantartás, tisztítás, a kéményseprés.
A tüzelő- és fűtőberendezéseket, a kémények műszaki állapotát, karbantartottságát minden fűtési
szezon előtt szakemberekkel ellenőriztetni kell, továbbá a lakást rendszeresen szellőztetni szükséges.
Veszélyesek lehetnek a jobb szigetelésű nyílászárók ott, ahol a nyílt égésterű berendezések megfelelő légutánpótlása nem megoldott. Megoldást
jelenthet a problémára a szabályozott szellőzőberendezés, valamint a rendszeres szellőztetés.
A konyhai páraelszívók, a mellékhelyiségek szagelszívói, a különböző tüzelőanyaggal üzemeltetett
kéményes, nyílt égésterű tüzelőberendezések lakáson
belüli együttes üzemeltetése, a központi porszívó, a

szárítós mosógép, a mobil klíma egyidejű működése
mind szerepet játszhat a csendes gyilkos keletkezésében, az otthonunkat tehát ismernünk kell, a benne
működő eszközökre rendszerként kell tekintenünk.
A gázkészülékekkel ellátott helyiségekben érdemes
szén-monoxid-érzékelő készüléket is felszereltetni. Tanácsos mindig tüzeléstechnikai szakboltban megvenni
az eszközt. A döntésben segít, hogy mind a megbízható,
mind a használhatatlan termékek listája nyilvános,
bárki számára elérhető a fogyasztóvédelem weboldalán.
Ha a baj bekövetkezett, a mérgezés tünetei (szédülés,
nehézlégzés, fejfájás, émelygés, hányinger, gyengeség,
súlyos esetben ájulás) hirtelen vagy fokozatosan jelentkeznek, azonnal menjenek friss levegőre és hívjanak
orvost. Nyissák ki az összes ablakot és ajtót, hogy a
gáz kiszellőzhessen, és azonnal kapcsolják ki a tüzelőberendezést, ha lehetséges. Hagyják el az épületet, és
addig ne is menjenek vissza, amíg fennáll a mérgező
gáz kritikus koncentrációjának veszélye. Addig ne használják újra a tüzelő-, fűtőberendezést, amíg hozzáértő
szakember át nem vizsgálta azt és meg nem javította.
A fűtőberendezéseket tilos letakarni, a fűtőtest és
a környezetében lévő éghető anyag között akkora távolságot kell tartani, hogy az semmilyen körülmények között ne jelentsen gyújtási veszélyt.

A téliesre fordult időjárásra tekintettel csak megtankolt
és a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel
induljanak útnak. Elengedhetetlen a téli gumi, a hólánc és a megfelelő fagyálló folyadék is. Indulás előtt
készítsenek az autóba meleg takarót és folyadékot. Még
indulás előtt tájékozódjanak az útviszonyokról és az
érvényben lévő meteorológiai riasztásokról. Tanácsos
feltöltött mobiltelefonnal útnak indulni.

hogy telepítsék a katasztrófavédelem „VÉSZ” alkalmazását (http://vesz.katasztrofavedelem.hu) és figyeljék a
katasztrófavédelem Facebook oldalán, illetve honlapján
közzétett információkat is.

További információk a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján (www.bekes.katved.hu)
találhatók.

Az időjárási előrejelzéseket nyomon követheti az
Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján a http://
met.hu/ címen. Az aktuális útviszonyokról a Magyar
Közút információs portálján, a http://utinform.hu/ -n
Kérjük, hogy a téli időjárással kapcsolatban kísérjék tájékozódhat.
figyelemmel a katasztrófavédelem közleményeit: az
okostelefonnal, táblagéppel rendelkezőknek javasoljuk,
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a levegő védelméről szóló Korm. rendelet értelmében a téli fűtés során amennyiben tiltott anyagok kerülnek égetésre (pl. műanyag, gumi) a környezetvédelmi
hatóság levegőtisztaság-védelmi bírságot szabhat ki, melynek mértéke 300.000 Ft. A megelőzés és a bírság elkerülése érdekében felhívjuk Kardoskút község bel- és külterületi lakosait a szabályok betartására.
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Faültetés az újszülötteknek
„Adj szárnyat azoknak, akiket szeretsz, hogy repülhessenek, gyökeret, hogy visszajöjjenek és okot, hogy
maradjanak.” (Dalai Láma)

fotó: VP
A kardoskúti újszülötteknek mit sem kívánhatnánk szebbet és jobbat, mint hogy szüleik a fenti gondolat jegyében féltő gondoskodással, örömmel, szeretetben neveljék fel gyermekeiket. Bízunk benne, hogy jövőre is sok
kis fát ültethetünk el a családokkal az Életfa Ligetben. A fákat a Szarvasi Arborétum ajánlotta fel díjmentesen
településünknek.
NB

Bronzzal tért haza Athénból
Márta Misit a településen szinte
mindenki ismeri. Valószínűleg a
legtöbben vállalkozóként gondolnak rá, pedig emellett igazi sportember, aki bátran vállalja a kihívásokat. Legutóbbi világversenye
kapcsán beszélgettünk a kezdetekről és a legújabb sportsikereiről.

László edző nevét kell megemlítenem, ekkoriban Baján éltünk a
családommal. Igazából ő fedezett
fel engem. Majd amikor 1971-ben
Orosházára költöztünk, itt folytattam a birkózást. 1974-ben, első
osztályban junior magyar bajnok
lettem. A csapatbajnokságokon is jó
eredménnyel szerepeltünk, a magyar
Mikor kedvelte meg a birkózást és országos versenyen ezüstöt hoztunk
milyen első eredmények biztatták el, majd több nemzetközi versenyre
a folytatásra? - Ózdon kezdtem el is kijutottunk fiatal birkózóként.
a birkózást tíz évesen. Már gyerekkoromban is szép eredmé- Volt-e olyan időszak, amikor nem
nyekkel és sikerekkel büszkél- birkózott? - Igen, 1976-ban az
kedhettem. Az úttörő olimpián aktív versenyzést abbahagytam,
ezüstérmet nyertünk, majd több or- ettől függetlenül persze lejártam
szágos versenyen értem el aranyat. edzeni, s a csapatversenyeken még
részt vettem. Utána, amikor a 35
Kik voltak az edzői? - Dr. Sándor éves kort elértem, senior verse-
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nyeken indultam rendszeresen.
Legtöbbször magyar bajnokként
állhattam fel a dobogó legfelső
fokára. A megszakítások inkább a
sérülések miatt voltak, de a senior
versenyekre továbbra is készültem
és készülök folyamatosan. A sportsérülések miatt közel 15 éve a kerékpározást is előszeretettel végzem.
A mostani athéni vb-re milyen edzéstervvel készült? - Napi szinten edzésben tartom magam, futással kezdem
a reggelt, így korán kelek. Ezután
jön az erőnléti edzés, majd délután
a kerékpározás. Szinte minden
órám be van osztva, hogy a munka
mellett a napi edzés is meglegyen.
Folytatás a 8. oldalon.
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Folytatás a 7. oldalról.
Az athéni világbajnokságra kemény
edzéstervvel készültem. Magam
állítottam össze az alapozást, esténként pedig lejártam gyakorolni az edzőterembe az orosházi
fiatal birkózókkal. Budapesten is
volt edzés, ott egy gyors felkészítést kaptam és elméleti megbeszélésre is mentünk a szövetséghez.
Fel lehet-e előzetesen készülni a saját
súlycsoportjában versenyző vetélytársakból? - Athénban október 12-18-a
között zajlottak 51 ország részvételével a versenyek, színvonalas rendezésben. Elmondhatom - amit tudtam előre is -, hogy szinte mindenki
ott volt az idei Veterán Birkózó Világbajnokságon, aki a világ élvonalában birkózott és eredményes volt a
pályafutása. Ez a 35-70 év közöttiek
világversenye. Én a korosztályomban, az 58 kg-osok súlycsoportjában, a bronzérmet szereztem meg.
Milyen érdekességet osztana meg
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az olvasókkal? Hogyan teltek az
ott töltött napok? - Kétszer jártam már Athénban a verseny előtt
családi nyaraláson. Most a sporttárssakkal együtt újra megnéztem
az ókori görög olimpiai játékok
helyszínét, az Akropoliszt és a gyönyörű olimpiai sportcsarnokot is.
Nagy élmény volt újra ott lennem.

Távolabbi tervei a sport terén? - A
jövőbeni terveimben is fontos szerep
jut a sportnak, a rendszeres futás
révén részt szeretnék venni Maratoni rendezvényeken. Ezek a célok
ösztönöznek, hogy még többet és
többet edzzek. Jó időbeosztással
tudok időt szakítani a sportra,
s arra biztatok mindenkit, hogy
ha lehet, akkor minél többet moTudjuk, hogy a kerékpározásban is zogjon saját egészsége érdekében.
eredményes. Itt milyen sikerekkel
büszkélkedhet? - Amint már emlí- Mi a hitvallása a sportban?
tettem, tizenöt éve szerettem meg A sportban szeretem a versenyzést,
a kerékpározást, amit tavasztól mert ebben kipróbálom magam.
késő őszig lehet művelni. Heti 3-4 Vallom, hogy a sport erőt, kitartást
alkalommal kerékpározom, álta- és tartást ad az embernek, s nem
lában 80-120 km távot teszek meg utolsó sorban az egészséges életilyenkor. Sok versenyen vettem mód alapja a rendszeres mozgás.
már részt ebben a sportágban is,
például a Pilis Kupán, vagy a Ké- Olvasóinkkal együtt további szép
kes csúcstámadás nevű kerékpáros sporteredményeket és ehhez kiváló
versenyen, ahol augusztusban, erőnlétet és egészséget kívánunk!
korosztályomban az első legjobb
idővel teljesítettem a távot. Az Erste
NB
Kupáról is arannyal tértem haza.
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Változások a házi segítségnyújtás életében
Október 31-től személyi változások
történtek a kardoskúti házi segítségnyújtás területén, miszerint a
gondozási feladatokat a jövőben Madari Józsefné Erika helyett Lunczner
Gyula Béláné Pancsi fogja ellátni,
akihez ugyanúgy nyugodt szívvel
és bizalommal fordulhatnak segítségért a gondozást igénylők.
Nemcsak Madari Józsefné Erikának, hanem a kollegáknak is kön�nyeket csalt a szemébe a búcsúzás
pillanata, hiszen egy csupa szív és
önzetlen munkatárstól köszöntünk
el. Életének egyik meghatározó,
szép emlékeket őrző, ugyanakkor
kihívásokkal teli időszaka zárult le
ez év október végén.
„Több mint harminc éve döntöttünk
úgy, hogy Kardoskútra költözünk,
mert egy nyugodt és békés településen képzeltük el az életünket,

valamint mindig is úgy gondoltam a
falura, mint egy kis „ékszerdobozra”
Békés megyében. Itt gazdálkodtunk
családommal, illetve nyolc évvel
ezelőtt elkezdtem dolgozni a helyi
önkormányzat alkalmazásában.
Eleinte takarítónőként, majd 2011től szociális gondozóként a házi
segítségnyújtás keretén belül. Mindkét feladatkört a lehető legnagyobb
precizitással és maximalizmussal
igyekeztem ellátni, viszont az utóbbi sokkal többről szól: teljes szívvel
és lélekkel, odaadással kell végezni
a gondozást, hiszen azon felül,
hogy fizikai segítséget nyújtunk az
időseknek, talán még fontosabb
az, hogy lelkileg és mentálisan is
a támaszaik vagyunk. Épp emiatt
nagyon sok mindent köszönhetek
ennek a hivatásnak – hiszen hivatásként kell megélni – és még többet a
gondozottjaimnak; szép emlékeket,
ugyanakkor nehéz, szívszorító pilla-

natokat is. Ezekben az időszakokban
nagyon fontos, hogy olyan kollegája
legyen az embernek, mint nekem
volt Krauszné Piroska. Köszönök
neki ezúton is mindent, örülök,
hogy vele dolgozhattam együtt,
maximális volt az egymás iránti
bizalmunk, ami elengedhetetlen egy
ilyen feladatkör ellátása során. Nagyon szerencsésnek érzem magam,
hogy egy ilyen szerető közösségben
élhettem és dolgozhattam. Sosem
fogom ezeket az éveket elfelejteni,
köszönöm a sok szép emléket, a csillogó tekinteteket, amellyel nap mint
nap vártak minket. Búcsúzóul annyit
üzennék a gondozottjaimnak, hogy
a Jóisten vigyázzon rájuk - engem is
mindig így engedtek utamra. ”
Ugyanezt kívánjuk mi is Neked,
Erika!
Radics Vivien

Költségcsökkentés a tanyagondnoki szolgálatnál
A 2016-os költségvetési év tervezésekor, figyelemmel a csökkenő iparűzési adóbevételekre, a képviselőtestület azt a döntést hozta, hogy
többek között a tanyagondnoki szolgálatnál is jelentős költségcsökkentést kell alkalmazni. Természetesen a
jövőben is az lesz a cél, hogy a lehető
legtöbb segítséget tudjuk nyújtani
a külterületen élő lakosoknak. A
szolgálat elindulásakor pontos szabályokban lettek megfogalmazva
az igénybevételek. Ezek közül a
legfontosabbakat az alábbiakban
emelném ki:

alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben való közreműködés; az
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása; az óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítása.

Kiegészítő feladatok és közvetett
szolgáltatások: közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése; egyéni
hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása;
egyéb személyszállítási feladatok; az
önkormányzati árubeszerzésben,
önkormányzati feladatok megoldásában való közreműködés; az
Alapfeladatok: az étkeztetésben önkormányzat, s annak intézményei
való közreműködés; közösségi és és a lakosság közötti kapcsolattartás.
szociális információk szolgáltatásában való közreműködés; az egyéb A tanyagondnoki szolgáltatásra
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igényt tartó személynek a településen belüli szolgáltatási igényét
3 munkanappal előbb, míg a
településen kívül eső szolgáltatási
igényét 5 munkanappal előbb be kell
jelentenie. A bejelentés történhet
a tanyagondnoknál személyesen
vagy telefonon, továbbá az önkormányzat szociális ügyintézőjénél
személyesen vagy írásban.
A település 15 kilométeres körzetén
túlra történő szállítás csak kivételes
esetben teljesíthető, amelyről egy
bizottság dönt a beadott kérelem
alapján.
A tanyagondnoki szolgálat valamennyi szolgáltatása térítésmentes.
Varga Pál
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Két kerek évforduló a helyi médiában
Kerek születésnapokat ünnepelünk idén, hiszen öt éves lett a Kardoskúti Hírmondó, illetve október
22-én, éppen tíz esztendővel ezelőtt
indult el Kardoskút első települési
honlapja, kardoskut.atw.hu címen.

230 óra videó anyagot tartalmaz
a község életéből. Az elmúlt tíz év
alatt ennek a több tízezer fotónak
a többségét jómagam készítettem
mindazon alkalmakon, amik meghatározták községünk és kis közösségünk életét. A videó felvételeket
is azon célból készítettem évek
óta, hogy megőrizzük az utókor
számára a most még közelmúltnak
mondható mindennapjainkat. Természetesen a közzétett gyűjtemény
tartalmaz mások által készített
képeket is. A fotó archívum nyilvánosságra hozatalával megosztom
az érdeklődők előtt saját fotóim
mellett az általam összegyűjtött
retro fotókat is. Ezúton is megköszönöm mindazoknak a segítségét,
akik rendelkezésemre bocsátották
a tulajdonukban lévő, a régmúltat
megidéző fotókat.

Azóta folyamatos fejlesztéseken
és átalakuláson ment a weboldal
keresztül. Főként azért is, mert a
technikai fejlődés mellett az elmúlt
tíz évben folyamatosan változtak
az internetezési szokások, amivel
igyekszünk lépést tartani. Ezért
a weboldal mellett megjelentünk
településünket népszerűsítve több
más helyen is a világhálón, úgymint
Kardoskút saját youtube csatornájával, facebook oldalával, s flicker- és
picasa fotóadatbázisával. Jelenleg
is további újításokkal igyekszünk
bővíteni lehetőségeink tárházát, így
a kerek évfordulóra elkészült egy
fotó- és videó adatbázis archívum, Jelenleg egy olyan weboldal rendamely 40.700 fotót és több mint szer kialakításán dolgozom, ami

QR-kódok segítségével mutatja be
Kardoskút nevezetességeit. Meglátásom szerint ezáltal a turisztika
terén könnyebben kapcsolódhatunk
be helyi értékeinkkel az országos
véráramba, mivel az érdeklődők
bővebb információt kaphatnak
Kardoskútról.
Végezetül a folyamatosan bővülő
archívumunkhoz ismét felhívással élek. Kérem, keressenek meg
mindazok, akik szívesen rendelkezésemre bocsájtanák archiválás
céljából a múltszázadban készült
helyi nagyrendezvények, települési
programok, közösségi események
érdeklődésre számot tartó fotóit.
Vallom, hogy múltunk megőrzésével a jövőnket is meghatározzuk. Jó
lenne, ha Önök is részesei maradnának ennek, a weboldalon és a személyes mindennapokban egyaránt.
Varga Pál

Köszönet az Idősek Világnapja alkalmából
Második alkalommal köszöntöttük
a településen élő 70 éven felülieket
a művelődési házban. A képviselő-testület tavaly karácsony előtt
hagyományteremtő szándékkal
hívta együtt ünnepelni, beszélgetni
a Kardoskúton élő legidősebbeket.
Megköszönni nekik azt, amit az
évek során munkájukkal, tapasztalatukkal a településnek nyújtottak.
Idén ezt az alkalmat az Idősek
világnapjához kötöttük. Hat órára
megtelt a nagyterem, kétszer annyian voltunk, mint az előző évben. A
műsorral az orosházi Liszt Ferenc
Zeneiskola igazgatója és tanárai
örvendeztettek meg minket: Kőszegi Németh József előadásában
népszerű operett részleteket és ma-
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gyar nótákat hallhattunk, zongorán
kísérte Lestyán Mihályné Anikó.
Klarinéton közreműködött Csernai
Lajos.
A műsor után Kardoskút két legidősebb lakóját, Kocsis Jánosné
Jusztika nénit és Gabnai Mihály

bácsit köszöntötte a Polgármester
Úr egy-egy ajándékkosárral. Majd
minden vendég kapott egy kis saját
készítésű, jelképes ajándékot.
Az este további része teázással, beszélgetéssel telt el.
Terjékné Kaposi Andrea
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Személyi változások újságunk szerkesztőségében
Szeptemberben Verasztó József és Buzai Csaba szerkesztőségi tagok lemondásával egyidejűleg - a képviselőtestület jóváhagyásával - Radics Vivien és Török Attila lett újságunk szerkesztőségének két új tagja. Volt két
munkatársunknak ezúton is megköszönjük a Kardoskúti Hírmondónál végzett önkéntes munkájukat, az új
kollégákat most ezúton is köszöntjük újságunk hasábjain. Bízunk benne, hogy munkájukat lelkesedéssel fogják
végezni a település lakóinak tájékoztatása érdekében.
Vargáné Neller Borbála
felelős szerkesztő

Fejtsen rejtvényt egyedi Hírmondós pólóért

Sorsolás: 2016. január 4-én, 16.30-kor a műv. házban. Nyeremény: egy egyedi - a nyertes méretében elkészülő - Kardoskúti Hírmondó logóval ellátott póló a főszerkesztő felajánlásából. A megfejtéseket az elérhetőség
megjelölésével, a műv. ház fali postaládájába kérjük bedobni 2016. január 4-én, 16 óráig.
Meghatározások: 1. lámpásnak faragják, 2. Márta Misi világversenyének helyszíne, 3. járda készül belőle, 4.
új szerkesztőségi tagunk keresztneve, 5. ennyi próbaszámmal indult a hírmondó, 6. okt. elsején ünnepeljük
őket, 7. ebben a kategóriában indult Márta Misi, 8. Ramasz Imre emlékére állították, 9. ovisaink ismerkednek
ezzel a sportággal, 10. ezentúl az újszülötteket köszöntjük ezzel a ligetben, 11. ebben főzzük a gulyáslevest, 12.
idei Lenti emlékversenyünk sorszáma, 13. Harkány nevezetessége, 14. karácsonyt megelőző időszak, 15. az új
önkormányzati autó márkája.
Előző lapszámunk rejtvényének nyertese: Süle Imre. Gratulálunk neki, nyereményét a Barakk Bazár ajánlotta fel.
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Nyertes pályázat - minőségi csere
Szeptember 16-án Lengyel György polgármester átvehette azt a terepjárót, amelyet településünk a Darányi
Ignác Terv - EMVA alaphoz benyújtott pályázatán
nyert. Az elnyert ötmillió forinton felül az ÁFA összege
szerepelt, mint önerő, ezt kellett biztosítani településünknek. Ezt az összeget a korábban vásárolt, használt
terepjárónk értékesítéséből tudtuk hozzátenni a pályázathoz, illetve a korábban vásárolt Opel Vivaro kisbusz
is értékesítésre került. Ezzel a gépkocsival hosszabb távon, gazdaságosabb üzemeltetéssel lehet ellátni a különböző önkormányzati feladatokat.
VP

Fotó: Varga Pál

VI. Lenti József kispályás emléktorna
Lenti József, volt testnevelő tanárra emlékezve gyűltek
össze focizni a sportkedvelők október 4-én, az iskola
sportpályáján. Kellemes, kora őszi melegben játszottak
egymással a benevezett kardoskúti, pusztaföldvári és
orosházi csapatok. Lenti József özvegye, Éva néni örömmel fogadta a meghívást a díjkiosztóra. Meghatódva
köszönte meg a településnek, hogy ilyen módon őrzi
férje emlékét. A régi sporttárs és barát, Szűcs Feri bácsi
is eljött, ő egy könyvet ajánlott fel és adott át a legtöbb
gólt rúgó játékosnak.
Az eredmények:
I. Somogyi Kft - Kardoskút, II. AKG (Pusztaföldvár)
III. Liget SC (Orosháza), IV. Kardoskúti Fiatalok
Gólkirály: Miszlai Zoltán (Somogyi Kft)
Legjobb kapus: Prozlik Csaba (Somogyi Kft)
Legjobb mezőnyjátékos: Raffael Rinaldó (AKG)
Terjékné Kaposi Andrea

Fotó: Buzai Attila
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Kirándulás a Tenkes hegy aljához
Szeptember második szombatján egész napos kirán- hazaindultunk. Kellemes napot töltöttünk el együtt,
dulást szervezett a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub a a társaság nagy része jól érezte magát. Köszönjük az
Tenkes hegy aljára.
Önkormányzat utazáshoz nyújtott támogatását!
Néhány vélemény a részt vevő gyerekektől:
Nagy ködben indultunk Kardoskútról, de mire a Siklósi Halász Martin: Mamámékkal mentünk a kirándulásvárhoz érkeztünk, gyönyörűen kisütött a nap. A várban ra. A siklósi várban a legérdekesebb a lövészállás volt,
megnéztük a kápolnát, a várbörtönt, a kínzókamrát és ahonnan a katonák védték a várat. A harkányi fürdőzés
a bormúzeumot. Akit érdekelt, megtekinthette a bútor, tetszett a legjobban, ezután nagyon jól esett a finom
fegyver, hadtörténeti és képzőművészeti kiállításokat vacsora a boros pincében.
is. Szép és érdekes volt, akár egész nap elidőzhettünk Halász Noel: Nagyon jó volt a kirándulás, voltunk a
volna csak a várban is. De indulnunk kellett tovább: siklósi várban, ott az íjászkodást is kipróbáltam, ami naa harkányi piacon ebédeltünk. Többen vásároltak is gyon tetszett. Ezután elmentünk fagyizni és szétnéztünk a
itt: lecserélték a meleg ruhájukat vékonyabbra. Majd piacon. A harkányi fürdőben sokat úsztunk és játszottunk
kettévált a társaság: a fele az eredeti program szerint a az ismerős gyerekekkel. A vacsora is finom volt.
Harkányi gyógyfürdőben töltött el három kellemes órát. Rajki Márk: A kirándulás nagyon jó volt. A legjobban a
Aki pedig nem akart fürdeni, azt Máriagyűdre vitte el siklósi vár tetszett. Jó volt, hogy láthattuk az egész várat
a busz, ahol megcsodálhatta a ferences templomot és élőben, azt, ami a Tenkes Kapitányában volt, csak az udkegyhelyet. A napot Villányban fejeztük be, ahol sza- vara már eléggé megváltozott. A legizgalmasabb a fürdés
badprogram keretében megnéztük a világörökség részét volt, ahol beleragadt egy rágó a hajamba. Legközelebb is
képező pincesort. Majd a Fritsch Pince borait kóstoltuk elmegyek kirándulni!
meg vacsora közben. Végül egy jót nótáztunk, majd
Terjékné Kaposi Andrea

Irodalomkedvelők kardoskúti találkozója
Fotó: Makula Bence

Huszonkilencedik alkalommal adott otthont a nyugdíjasok számára kiírt irodalmi pályázatnak községünk
művelődési háza. A díjátadó ünnepségen harmincöt
település hatvanhárom pályázójának beérkezett alkotásait értékelte Koszorús Oszkár okleveles könyvtáros
és Vargáné Neller Borbála, a művelődési ház jelenleg
gyeden lévő vezetője. Az ünnepi alkalomra sokan jöttek
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el, a családtagok, s az ismerősök mellett az ünnepség
támogatói és a település vezetői is megtisztelték a
jelenlévőket. A rendezvényen Terjékné Kaposi Andrea megbízott igazgató köszöntő szavai után Lengyel
György polgármester üdvözölte a településünkre
érkezőket és méltatta a közel három évtizedes múlttal rendelkező irodalmi összejövetelt. A tótkomlósi
Rozmaring népdalkör műsora után Koszorús Oszkár,
a vásárhelyi pusztához kötődő jelentősebb irodalmi
személyiségekről tett említést, majd véleményezte az
idei pályamunkákat a megjelenteknek. Az értékelés
még nehezebb volt talán, mint az előző években, hiszen
majdnem másfélszer annyi nevező, s jóval több vers és
próza érkezett a felhívásra, mint tavaly. A 2015. évben
199 vers és 77 próza került értékelésre. A díjak átvétele
után a rendezvény résztvevői a helyezettek verseit,
majd a prózákból kiragadott részleteket hallgathatták
meg. A találkozó helyben főzött marhapörkölt ebéddel
zárult, amelyet Mórocz Lajos képviselő és csapata főzött a vendégeknek. Az ünnepségen adták át a tavalyi
év pályamunkáiból összeállított Kardoskúti Antológiát, amely a művelődési házban megvásárolható.
Vargáné Neller Borbála
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„Apám hitte” - ünnepi műsor a hősök emlékére
Rendhagyó módon emlékeztünk meg az idei évben
október 23-ról, a művelődési házban.

Fotó: Kocsis Péter

Az ünnep előestéjén, október 22-én 17 órakor kezdődött a műsor. A Himnusz közös eléneklése után a Liszt
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei előadását hallgathatta meg a közönség: Savanya Bertalan
zongorán adta elő Chopin: h-moll keringőjét, felkészítő
tanára Lestyán Mihályné volt. Az ünnepi köszöntőt
Lengyel György polgármester mondta el. Ezután a
tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium
10. osztályos tanulóinak drámáját láthattuk. Az előadás
címe „Apám hitte” volt. A három rendező pedagógus
(Bodzsár Anna, Dr. Kancsóné Tóth Horgos Judit és
Eszláriné Tóth Anikó) nagyszerű munkát végzett, a
gyerekek pedig profi módon adták elő a darabot, idézték
fel az 56-os eseményeket. Nagy tapsot érdemeltek a kis
létszámú, de lelkes közönségtől. A műsort a Liszt Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára, Csernai
Lajos klarinét szólója zárta, Beethoven: Szonatináját
szólaltatta meg.
A fáklyás felvonulás után közösen helyeztük el az emlékezés koszorúját a Forradalmak Emlékművénél.
Terjékné Kaposi Andrea

András - napi disznótor
A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesü l et novemb er 28-án tar totta hag yományos András-napi disznótoros rendezvényét.
A rendezvény idejére az időjárás is kegyes volt hozzánk,
hiszen András-nap környékén remek időt fogtunk ki.
Egyesületünk tagjai korán reggel kezdték a napot és
késő délutánig azon dolgoztak, hogy településünk
lakói jó hangulatban együtt töltsenek néhány órát.
Az eddigi visszajelzések alapján sikerrel tették ezt. A
hangulatot Székkutasról Labozár Antal és zenekara
fokozta nagyszerű muzsikájával. A több mint százhúsz fő jó étvággyal fogyasztotta el az elkészített hurkát, kolbászt és húsos káposztát. A rendezvény ideje
alatt egész nap büfé állt a vendégek rendelkezésére.
Köszönet az egyesület tagjainak, az egyesületen kívüli segítőknek, a Móra Ferenc Művelődési
Ház dolgozóinak és támogatóinknak, akik nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg.
Kocsis Péter
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Egy évtizede faragjuk a tököt
Fotó: Kocsis Péter

A rendezvény számokban: 10. alkalom, 28 kifaragott tök, 69 résztvevő. Október 30-án rendeztük meg a X. családi
tökfaragó bulit a művelődési házban. Jó, hogy a nagyterembe terveztük a programot, mert a klubteremben nem
fértünk volna el. A különlegesnél különlegesebb faragott alkotások mellett (készült fogszabályzós tök, parókás
tök, nagyorrú tök) lehetett gyártani pókhálót pókkal és édes Kardoskúti tallért is. Minden alkotó jutalomban
részesült. Az eredményhirdetés után Halloween Party kezdődött, ahol a jelmezeseket díjaztuk. Utána MC Herkules diszkózott nekünk. Kellemes estét töltöttünk együtt, mindenki nagyon jól érezte magát. A rendezvényt
munkájával támogatta Andrékóné Katika és Májer Erzsike. Tököt sütött Szabó Katika. Süteménnyel támogatott
minket Pintér Erzsike és Kocsisné Marika. Mindenkinek köszönet a munkájáért!
TKA
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Kopjafa avatás egy igaz barát emlékére

Fotók: VP
Kardoskút erdélyi testvérkapcsolatának szíve és lelke
volt néhai Ramasz Imre, településünk egykori polgármestere. Advent első vasárnapján, a homoródjánosfalvi
és homoróddaróci barátok, közadakozásból egy kopjafával állítottak emléket az évtizedes barátságnak. Az
ünnepi délután ökumenikus Istentisztelettel kezdődött
a templomban, ahol Laczki János evangélikus lelkész
mellett az Erdélyből érkezett Simó Sándor esperes és
Márkos Ervin unitárius lelkész szolgáltak. A település
parkjában leleplezésre került Lengyel György polgármester és Simó Sándor által az a kopjafa, amelyet egy
erdélyi fafaragó, Béla Albert Homoródkarácsonyfalván
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készített el. Simó Sándor az avatón elmondta, hogy a
rajta lévő szimbólumok mind-mind egy-egy fontos
momentumát jelzik Ramasz Imre 60 éves földi életének.
A népviseletbe öltözött György Izabella és Antal Szilárd
az összetartozás jelképeként az ünnepség ideje alatt
a kopjafa mellett álltak. Miután a jelenlévő lelkészek
megáldották a kopjafát, az emlékezők elhelyezték a
koszorúkat és a virágokat, majd ki-ki mécsest gyújtott.
Az ünnepségről készült videó megtekinthető a település
weboldalán, ahol további fotókat is láthatnak.
Vargáné Neller Borbála
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