Mona és Zsolt volt az idei Pusztalakodalom párja
Fotó: Fosztó Sándor - FosztóFotó

A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület a község önkormányzatával közösen második
alkalommal rendezte meg a Pusztalakodalmat.
Károlyi Mónika és Fazekas Zsolt
vállalta a nagy nyilvánosságot életük nagy pillanatában, és így az
est főszereplői lettek, amit ezúton
is köszönünk nekik. Az időjárás
kegyes volt hozzánk, így minden
feltétel adott volt, hogy mindenki
jól érezze magát.
A szakácsok kitettek magukért és a
nagyon finom lakodalmas menü elfogyasztása után a jó zenére reggelig
ropta a táncot kicsi és nagy egyaránt.
A jó hangulatot tetézte Barna László
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vőfély nagyszerű munkája, aki több Virágvarázs virágüzlet-Hódmezőváévtizedes tapasztalatával fantaszti- sárhely és mindenki, aki munkájával
kus hangulatot teremtett.
vagy bármivel hozzájárult (pl. süteményt sütött, sátrakat állított...) a
Nem feledkezhetünk meg a rendez- rendezvény lebonyolításához.
vény támogatóiról sem, akik nélkül
ez a rendezvény valóban nem való- Külön kiemelném a rendezvény
sulhatott volna meg: Andrékó Pálné- lebonyolításában résztvevő szeKardoskút, Barna László -Kardoskút, mélyzet tagjait, akik fáradságot
Csávás József-Makó, Fosztó Sándor- nem ismerve egész éjszaka gonKardoskút, Kaczkó Ágnes-Puszta- doskodtak a vendégek ellátáföldvár, Kapocsi János-Székkutas, Ká- sáról és ezt profi szinten tették.
tai plus Kft. -Orosháza, Kéknefelejcs
Cukrászda-Orosháza, Kocsány Kit- Köszönjük mindenkinek, hogy
ti-Kardoskút, Körös-Maros Nemzeti bebizonyították, csapatmunkáPark Igazgatóság-Szarvas, Mit-Gyúr va l szinte minden elérhető.
Pékség-Tótkomlós, Mórocz Lajos és
csapata-Kardoskút, Norma NyomKocsis Péter
dász Kft.-Hódmezővásárhely, Szuperelnök
infó-Orosháza, Varga Pál-Kardoskút,
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Fogathajtás, helyi termékek és sok minden más
Fotómontázs: VP

A falunap délelőtti programjainak sorában a hagyományos ökumenikus istentisztelet után, az önkormányzat
nevében koszorút helyezett el néhai Ramasz Imre polgármester sírjánál Lengyel György polgármester, Laczki
János evengélikus lelkész és Nagy Zoltán református
lelkész. A megjelentek egy-egy virágcsokorral emlékeztek az egykori településvezetőre a XVIII. Falunap
alkalmából.
A művelődési házban az Orosházi Festők Csoportjának
tagja, F. Varga Mária kiállításában gyönyörködhettek az
érdeklődők a nap folyamán.
Ebédidőre elkészültek a főzőverseny résztvevőinek
finom ételei, amelyet a Csabacsűdi Cimborák zenekar
jóhangulatú műsora alatt a nagyteremben fogyasztottak
el vendégeink. A délutáni programok gyerekműsorral,
arcfestéssel, Lufihajtogató bohóccal folytatódtak, majd
Szilágyi Misi új zenekari formációja, a Szilágyi és a rezesek zenekar fogatos kocsin zenélve hívogatta a község
lakóit a parkba. Színvonalas műsoruk után Varga Róbert
„Citrom” motoros bemutatója következett. A díjátadó
ünnepséget követően a 25 éves Pavane zászlóforgató
csoport műsorát láthatták a parkban, majd az esti programok sorát a Harangos Néptáncegyüttes nyitotta meg.
Utána a zenéé volt a főszerep.
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Elsőként Szeredy Krisztina, a Magyar Köztársaság Ezüst
érdemrendjével kitüntetett énekművész varázsolta el
az idősebb korosztályt. Előadásában operettrészletek,
örökzöld nóták és könnyed dallamok csendültek fel.
A színvonalas előadás után a fiatalokból álló, igazán
profi Con Moto zenekar szórakoztatta a jelenlévőket.
A zenekar minden korosztálynak tetszett, hiszen az
ismert és kedvelt régi retró számok mellett új slágereket
is játszottak. Sztárvendégünk, Josh is megtapsoltatta
a közönséget új slágereivel. Kedves, vicces modora a
közös fényképeszkedéskor is megnyilvánult. A falunap
nem zárulhat diszkó nélkül, amelyet régi kedves barátunk, Musztafa Imre tartott. Köszönjük ezúton is neki
a sok-sok jó számot.
A falunapon több verseny zajlott, az idén először lehetett
házi pálinkákkal nevezni. A zsűri elé 17 féle pálinka
került, amelyek között volt kökény, meggy, körte, cseresznye, mentás szilvapálinka, alma, levendula, vegyes
és többféle más. A legfinomabb pálinka díjat D. Tóth
Máté 2015-ös törkölypálinkája nyerte. A versenyben
résztvevők: Szabó Gyula, id. Kincses István, Stelbaczki
Sándor, Mórocz Lajos, Tóth Sándorné, Ramaszné Tóth
Ibolya és az Őzse család.
(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
A süteménysütő verseny két kategóriájába is több nevezés érkezett. A zsűri a legfinomabb sós süteménynek
Szemenyeiné Libor Rozália tejfölös pogácsáját emelte
ki. Az édes sütemények közül Farkasné Lencse Ildikó
Néró elnevezésű süteménye lett a nyertes. Köszönjük
a további sok finomságot Arany Dorinának, Zsigovics
Erikának és Kincses Istvánnénak.
A főzőverseny végeredménye:
Marhapörkölt kategória: 1. Fehértó Étterem, 2. Skorka
Pál, 3. Mórocz Lajos
Birkapörkölt kategória: 1. Szilasi Pál, 2. Skorka Pál
Őzpörkölt kategória: 1. Demeter Klán csapata, 2.
Héjjas László, 3. Vígh Antal
Egyéb melegétel kategória: 1. Huszárik István (slambuc), 2. Zsigovics Imréné (rakott túrós csusza)
A Házunk tájáról - Helyi Ízek elnevezésű kiállításunkon
vártuk a helyben termelt illetve a község lakói által
elkészített termékeket. Nagy örömünkre szolgáltak a
bemutatott helyi készítésű termékek, néhány érdekesség
ezekből: narancslekvár, szilittel készült eperdzsem, házi
meggybor, málna bor, félbarna házisör, a hagyományos
barackdzsem, befőttek, kardvirágok és fokhagyma.
Köszönet érte a kiállítóknak: Zsigovics Imréné Erzsike,
Szemenyeiné Libor Rozália, Őzse család, Simon János,
Süle Antal és Kasza Hajnalka.
A falunapi kispályás labdarúgó verseny öt csapat részvételével zajlott.
Végeredmény az alábbi:
1. Gringo Burger csapata, 2. Liget SC, 3. AKG, 4. PetBau, 5. Kardoskúti Fiatalok
Gólkirály: Hopka László (7 góllal), Legjobb kapus:
Lunczner Gyula

A Kardoskút Községért Közalapítvány elnöke, Ramaszné
Tóth Ibolya, a falunapi díjkiosztó ünnepség keretében
átadta a kiemelkedő tanulmányi- és sport eredményekkel büszkélkedő kardoskúti gyerekek részére járó
elismerést. Az idei évben két tanuló, Lőrincz Dorina és
Kopanyicza Lara részesült jutalomban.
Az idei év falunapja új programlehetőséget is tartogatott a lovassport kedvelőinek az Orosházi Lovassport
Egyesület és Kardoskút Község Önkormányzatának
közös rendezésében. Július 8-án településünk adott
otthont a XI. Gyepderbynek, a füves nagypályáján. A
meghirdetett négy kategóriában 24 fogat nevezett Békés
és Csongrád megyéből, a megyei szintű versenyre. A
több mint félnapos programra több vidéki érdeklődő
is ellátogatott.
A verseny végeredménye az alábbi:
Póni kettesfogat CAN-C (P2)
1. Sztojka Mihály, 2. Németh Béla Balázs, 3. Szikora
Tamás
Egyesfogat CAN-C (H1)
1. Madar Dániel, 2. Fülöp Adrienn
Kettesfogat CAN-C (H2)
1. Tóth Attila, 2. Deli Dániel, 3. Koncsek Ferenc
Kettesfogat CAN-D (H2)
1. Marton Erika, 2. Üveges Sándor, 3. Kapocsi János
A falunap lebonyolításában ezúton is megköszönöm
minden résztvevő segítségét. Emellett Csanádapáca
Község Önkormányzatának is köszönettel tartozunk, a
részünkre díjmentesen biztosított színpadért, amellyel
az idén is segítették rendezvényünket!
VNB

Igazgatási szünet

Fotó: Tuska Pál
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Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2017.
(I.31.) önkormányzati rendeletben
döntött a 2017. évre vonatkozó
igazgatási szünet elrendeléséről. A
Rendelet alapján a nyári igazgatási
szünet 2017. augusztus 15. (kedd)
naptól 2017. augusztus 18. (péntek)
napig tart. Az igazgatási szünet alatt
az ügyintézés szünetel.
RV

2017. 08. 08. 16:09:40

4

KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2017. augusztus

Önkormányzati hírek
Kardoskút Község Önkormányzata márciusi testületi
ülésén úgy döntött, hogy a településen élő nyugdíjasok
Nagyváradra tervezett kirándulását támogatja azzal,
hogy a buszköltséget átvállalja. Emellett a tekepálya
megsüllyedése miatt az állagmegóvás érdekében felújítási munkálatok elvégzésével megbízták a Dér Építő és
Szigetelő Kft-t.
Április hónapban került napirendre a beérkezett civil
pályázatok elbírálása. Három szervezet – Kardoskúti
Faluszépítő és Turisztikai Egyesület, Kardoskút Községért Közalapítvány és a Magyar Vöröskereszt Békés
Megyei Szervezete – nyújtott be támogatási kérelmet,
s mind a három érintett pozitív elbírálásban részesült.

Meghirdetésre került a „Kardoskút Községért” és az
„Év embere” kitüntetésekhez kapcsolódó javaslattételi
felhívás, melynek határideje 2017. május 31. napja volt.
A fogorvosi ellátással megbízott Dr. Kodácz Emese
doktornő bejelentette, hogy meg kívánja szüntetni a
praxisát a településen 2017. április 30. napjával. Jelenleg
– 2017. október 31-ig – helyettesítéssel látja el a feladatot, pénteki rendelési idővel.
A soron következő májusi testületi ülésen a település
vezetői elfogadták a 2016. évről szóló zárszámadási
rendeletet, emellett további rendeletek aktualizálásáról
is döntöttek.
FZ

Kutak engedélyezése
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy hatályon kívül helyezte a Kormány azokat a tavalyi rendeleteket, amelyek
szerint fennmaradási engedélyt kell kérni a 2016. június 4-e előtt illegálisan létesített háztartási célú kutakra.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal indokolta a nagyon sok háztartási kúthasználót érintő döntést,
senkit nem kényszerítenek arra, hogy az esetleg több évtizede használt kútját „több százezer forintért” újra engedélyeztesse. Azok, akik már kérték az engedélyeztetést és befizették annak költségeit, visszakapják a pénzüket.
A tavalyi rendelkezés szerint a többnyire kerti locsolásra, állatok itatására használt, 2016. június 4-e előtt, vízjogi
engedély nélkül létesített kutakat 2018. december 31-ig lehetett volna bírságmentesen engedélyeztetni. Az eljárás
lefolytatásához még a háztartási kutak esetében is olyan dokumentumok beszerzésére, adatok kitöltésére lett volna
szükség, amelyeket a kút tulajdonosának anyagi terhet jelentve, hitelesen csak arra jogosult, megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember tudott volna elvégezni.
dr. Lipták Péter

Polgármesteri tájékoztató
A településünket érintő fontosabb pályázatokról és Ami a TOP-os pályázatokban hátrányos helyzetet
egyéb aktualitásokról az alábbiakban tájékoztatom teremtett és a kizáró okok miatt nem pályázhattunk.
a tisztelt lakosságot.
Egyedül az Orosházával összekötő kerékpárút látszott
relevánsnak, azonban Orosháza város vezetőségével
Olvashattunk különböző sajtóközleményekben a Terü- folytatott egyeztetéseken derült ki, hogy a város tervei
letfejlesztési Operatív Programról (TOP), ahol félreért- között más fejlesztések élveznek prioritást, így ebben a
hetően került felsorolásra Kardoskút a pályázatban nem programban nem jött létre együttműködés a kerékpárút
nyert települések között. A TOP pályázatainak előké- építésének pályázatára.
szítése ügyében még előző évben szerződést kötöttünk
a Projektfelügyelet KFT-vel, illetve együttműködési A művelődési ház fűtéskorszerűsítése március hónap
megállapodást kötöttünk a megyei önkormányzattal. folyamán megtörtént, az adósságkonszolidációban
Számos megyei és járási egyeztetésen vettem részt. Tu- nem részesült települések számára nyújtott pályázatnak
lajdonképpen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, köszönhetően, közel 10 millió forintból.
hogy már valamennyi önkormányzati intézményünk
korszerű és felújított.
(folytatás az 5. oldalon)
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(folytatás a 4. oldalról)

a házasságkötő terem függönyei lesznek lecserélve. A
művelődési ház nagytermének textíliái is megújulnak:
A régi gázkazánokat két új, kedvezőbb fogyasztású, a nagyterem ablakainak függönyei és sötétítői már
kisebb méretű kazánok váltották fel az épületen belül, elkészültek, a színpadi függöny a közeljövőben kicseígy a régi udvari kazánház elveszítette eddigi funkcióját. rélésre kerül, amely az előírásoknak megfelelő tűzálló
Az egész épületben új fűtőtestek lettek beszerelve, még anyagból készül el.
a korábban konvektorral fűtött helyiségekben is. Az elmúlt évek során az épület kívül-belül korszerűsítve lett, A közmunkaprogram keretén belül 100%-os támogaígy az esztétikai megújulás mellett várhatóan kedve- tással az alábbi eszközöket szereztük be: döngölőbéka,
zőbb fenntartási költségek mellett tudjuk üzemeltetni. Stihl fűkasza, különböző kéziszerszámok és védőruházatok illetve a varrodai eszközök bővítéséhez egy fedőző
Az orvosi rendelőben két új eszköz beszerzésével fej- gépet, kettő darab varrógépet.
lesztettük a kezeléseket, illetve a helyben is végezhető
labordiagnózist. A rendelő mennyezetének hőszige- Nemrégiben meghirdetésre került az általános iskola
telésével az előzőleg történt korszerűsítésekkel együtt épületének ingatlanhasznosítása, amely felhívásra ez
minimalizáltuk a rezsiköltségeket.
idáig nincs konkrét jelentkező. Az állagmegóvás és a
jövőbeni hasznosítás érdekében vált esedékessé.
Májusban 1 millió forintos önerővel beszerzésre kerültek új játszótéri eszközök a Március 15. téri parkba. A A nyári szünetben két turnusban segítjük a helyi tanulecserélt játékelemekből egy - felújítás után - az óvoda lókat a diákmunkában illetve az érettségihez szükséges
udvarára került.
50 órás önkéntes közösségi szolgálathoz is lehetőséget
biztosít a helyi önkormányzat.
A Vidékfejlesztési Programban két pályázatunk van
beadva, melyeknél jelenleg döntésre várunk. A telepü- A házi segítségnyújtást jelenleg 22 fő ellátott veszi
lésképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára igénybe, akiket 2 fő alkalmazott segít. A gondozók a
lehetett pályázni, ez az úgynevezett Fehér-házat érinti szerteágazó napi feladatok közül legtöbbször az alába Petőfi Sándor utca és a József Attila utca sarkán. 58 biakat végzik: bevásárlás, takarítás, gyógyszerkiváltás,
milliós pályázatot adtunk be, ebből 8 millió forint a saját segítő beszélgetés és ügyintézés segítése. Naponta több
önerő. A pályázat alapján az épület állandó és időszaki mint 10 helyre ebédet is hordanak.
kiállításokkal a turisztikai fejlesztés mellett különböző
foglalkoztatásnak és egyéb közösségi alkalmaknak A közeljövőben igényfelméréssel fordulunk a község
adhatna helyet a jövőben.
idősebb lakói felé, mivel terveink szerint - kellő számú
igénylő esetén - egy nappali foglalkoztató lehetőséget
A másik VP-s pályázat a külterületi utak karbantartásá- teremtenénk meg az érdeklődő időskorúaknak, a
val kapcsolatos, amelyben 10 millió forintra pályázunk, művelődési házban. Ez a működési forma nem összeamelyből 2,4 millió önerő. A támogatásból egy grédert, tévesztendő a már működő nyugdíjas klubbal. Közös
egy traktor után szerelhető fűkaszát és egy nagytel- igények esetén a lehetőségeink mentén próbálnánk
jesítményű gallyaprító gépet kívánunk beszerezni. rendszeres délelőtti összejöveteleknek helyet adni, az
Kardoskúton több mint 10 közfoglalkoztatott dolgozik egyedül élők és az idősebb házaspárok közösségi életét
jelenleg. Az egyik fő munkafolyamat a járdafelújítás, elősegítve.
ebben az évben 810 m járdaszakasz fog megújulni. A
varrodában is folyik a munka, a közeljövőben az óvoda
Lengyel György
textíliái cserélődnek le. Játszószőnyeg is készül, illetve
polgármester

Babazászlóval köszöntünk
Új színfoltja lesz községünknek a babazászló, amely Kardoskút újszülöttjeit hivatott köszönteni és érkezésüket
jelezni a lakosságnak. A babazászlót a helyi varrodában készítették el, a kislányoknak-kisfiúknak külön színben.
Kérjük, hogy az újszülöttek családjai jelezzék a gyermekszületést a hivatalban, hogy a zászló kikerülhessen az
önkormányzat falára.
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Helyi vállalkozók a lakosság szolgálatában
Az idén pozitív változás történt településünkön a vendéglátás terén, hiszen a Gál és Márta Kft., a már működő vállalkozását kibővítette illetve egy fiatal, helybéli
fiatalember is úgy döntött, hogy önálló vállalkozást nyit
a községben. Velük beszélgettem terveikről. Első beszélgetőtársam Fánczi István, aki 11 éve lakik Kardoskúton, s az elmúlt hónapban saját vállalkozásba fogott.

környékén arra kérem a lakosságot, hogy a csikkeket
ne dobják el. A napokban lesz kuka is kihelyezve. Közös érdekünk, hogy a tisztaságra ügyeljünk.
A nyitás után nem sokkal új helyre költözött a bár, a
kezdeti kínálatot újabb termékkörrel bővítette. Mit
fogyaszthatnak a vendégek, mi a teljes termékkínálat?
- Kezdetben hamburgert, gyroszt és hot-dogot
készítettünk, termékkörünket az átköltözés után
melegszendviccsel és lángossal bővítettük. Szeptember 1-től még szélesítjük kínálatunkat poharas tej,
kakaó és fornetti süteményekkel. Készülünk a diákok
ellátáshoz, s a buszhoz indulók nálunk kényelmesen,
kulturált körülmények között tudnak megreggelizni.

Miért döntött saját vállalkozás megnyitása mellett?
- Régóta terveztem önálló vállalkozás nyitását. Korábban is kerestem erre az alkalmat, gondolkodtam,
hogy a faluban milyen lehetőségek vannak. Több
mint 25 éve élelmiszer előállítással foglalkozom, az
élelmiszeripar területén is dolgozom, így nem érzem
azt, hogy a lángos sütés távol állna tőlem. Nemrégiben lehetőségem nyílt arra, hogy Kardoskúton ezzel Mik a kezdeti tapasztalatai? - Rendkívül jók. Igyekszünk
tudjak foglalkozni és értékesíteni. Július 1-én, helyi folyamatosan a vásárlók igényeit figyelembe venni.
vállalkozóként nyitottam meg újra a helyi lángossütőt.
A jövőre nézve vannak-e újabb tervei? - Természetesen,
Mi az első pár hét tapasztalata? - Örömmel fogad- jövőre fagylaltot is szeretnénk árusítani, mivel jelenleg
ták a kardoskútiak a nyitást, a településen átutazók még nincs a településen.
is megállnak a lángossütőmnél. A nyitás híre egyre
jobban elterjedt a községben, így hétről hétre ta- Mindkét vállalkozó munkájához sok sikert kívánunk!
pasztalom a forgalom növekedését. Ezzel párhuzaVNB, fotók: VP
mosan én is érzem, hogy a gyakorlat megszerzésével
egyre finomabb lángost sütök a vendégeimnek.
Fánczi István
A választék terén volt-e, lesz-e módosítás az induláshoz
képest? - Igen, bővült már a kezdeti kínálatom, például az
erdei lekváros illetve a lángos bolognese ízűvel, amelyek
éppen most kerültek bevezetésre. A közeljövőben még
több fajtakínálattal állok a kedves vásárók rendelkezésére. Újdonság nálam a kenyérlángos is, ami új termék
a lángossütőben. A nyitva tartásban annyi változás történt a korábbi üzemeltetőhöz képest, hogy én szombaton reggel is szeretettel várom az éhes Kardoskútiakat!
A helyiek előtt nem ismeretlen vállalkozó kedvéről Márta Mihály, aki évtizedek óta családi vállalkozásban működteti a Kuti Kocsmát,
majd nemrégiben létrehozta a Kuti Snack Bárt.
Milyen meggondolásból nyitotta meg a Kuti Kocsma
mellett a Kuti Snack Bárt? - A lakosság színvonalas
ellátása érdekében nyitottam meg, kulturált környezet biztosításával. A snack bár május közepén
nyílt meg, a régi helyet felújítottam, s az épület környezetét is folyamatosan rendezem. A buszmegálló
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Kötődés a szülőfaluhoz

Új hivatali dolgozó

Kardoskúton született fiatalokat kérdeztünk meg abból
az apropóból, hogy az országosan jellemző elvándorlás
helyett felnőttként is szülőfalujukat választották lakóhelyüknek. Pozitív példaként szeretnénk állítani őket a
fiatalok elé. Kérdésünk az volt hozzájuk, hogy milyen
meggondolásból vásároltak nemrégiben Kardoskúton
házat.
Kulima Norbert: Kardoskúton az ingatlanárak jóval
alacsonyabbak, mint például Orosházán. A település
csendes, rendezett, az átmenő forgalom elkerüli a falut.
A város közelsége pozitívum, bár a tömegközlekedés
sajnos gyér. Szeretek itt élni.
Nagy Orsolya: Párommal több okból is Kardoskút mellett döntöttünk a házvásárlás szempontjából. Ide kötnek
a gyökereink, itt nőttünk fel és a város is közel van.
Nagyon szép, nyugodt, csendes település. Magyarország
7 természeti csodájába tartozik a Kardoskúti Fehértó,
amelynek környezete rengeteg kincset rejt, kiemelvén
a daruvonulást.

A közös önkormányzati
hivatal kardoskúti kirendeltségének új munkatársát, Móga Petrát mutatjuk be Olvasóinknak,
Dénes Attila: Azért akartam a faluba költözni, mert aki március óta végzi
szépnek és csöndesnek találtam. Jó a közbiztonság, van- munkáját a községházán.
nak programok, igyekszenek élhetővé és meghitté tenni
ezt a kis közösséget. Ez nagyon szimpatikus lett nekem, Miért jelentkezett a Karpláne, hogy tanyasi gyerek vagyok. Ott kisebb volt ez a doskúton meghirdetett álközösség, az orvosi rendelő és a város is messzebb volt. láshelyre?- Kardoskúton
Most a községben már közelebb vagyok a városhoz, ha nevelkedtem fel, ezért
valami egészségügyi problémám van, akkor hamarabb mindig is közel állt hozel tudnak látni. A családalapítást is biztosabbnak látom zám a település. Már koígy. Olyan pályázat részese lehettem, ami nagyban rábban is érdeklődtem a
elősegítette a házvásárlást a községben. Nem utolsó közigazgatási pálya iránt.
sorban pedig a helyi ingatlanárak is kedvezőbbek, mint Amikor februárban éra környékben, így nem volt kérdés, hogy itt alapozzam tesültem a meghirdetett
állásról, akkor úgy gondolmeg a családi életem.
tam, hogy megpályázom
Dénes Dávid: Azért vettem házat Kardoskúton, mert a pozíciót. Sikeres elbíráitt dolgozok a Kardoskúti Zrt-nél. Ez befolyásolta leg- lást követően márciusban
jobban a döntést. Ezenkívül páromnak is sikerült itt pénzügyi ügyintézőként
munkát találnia. Nem mellesleg még van óvoda és a kezdtem el dolgozni a közfalu tiszta és rendezett. Az önkormányzat által nyújtott ségi önkormányzatnál.
kamatmentes kölcsön is segítette a házvásárlást. A köz Bízom abban, hogy a munbiztonság rendben van, a kultúrház által vannak szer- kámmal az itt élők minvezett elfoglaltságok például az edzőterem, ping-pong dennapjait sikerül kön�stb. Ezúton is köszönjük Kardoskút önkormányzatának nyebbé tennem és hos�szútávon a helyi közösség
a segítséget.
VNB hasznos tagjává válhatok.
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Milyen tapasztalatokat
szerzett az első időszakban? - Az elmúlt hónapokban rengeteg tapasztalatot
szereztem, és pozitív élményekkel gazdagodtam.
Az idén bevezetett önkormányzati ASP rendszer
sok szakmai kihívást támasztott elém. Kérdéseimmel bátran fordulhatok
a munkatársaimhoz, akik a
legjobb szakmai tudásukkal készségesen segítenek.
A munkatársaimnak köszönhetően a beilleszkedés
könnyedén ment, mert a
kollégák mindannyian nagyon barátságosan és segítőkészen fordultak felém.
Mindenkivel igyekszem
jó kapcsolatot ápolni és a
lehetőségeimhez mérten
segítséget nyújtani a napi
munkavégzéshez.
Milyen feladatkörökkel bízták meg, milyen ügyekben
fordulhatnak Önhöz a lakosok? - Jelenleg a pénztári
feladatkör mellett számlázási valamint könyvelési
előkészítő feladatkört látok
el. A lakosok legfőképp
vezetői engedély megújításához szükséges orvosi
vizsgálat díját, valamint a
szociális étkeztetés díját
tudják nálam befizetni.
Ezen felül az önkormányzat tulajdonát képező
ingatlanok bérleti díjait,
valamint rendezvények
lebonyolításához bérbe
vehető ingatlanok költségeit tudják nálam intézni.
RV
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Családi nap Mártélyon az óvodásokkal
Három az egyben programban volt része az óvodásoknak május utolsó hétvégéjén. Tanulmányi túrán,
Mártélyon figyelhették meg a Tisza egyik holtágának
élővilágát, természeti szépségeit, végig járva egy izgalmas tanösvényt. Ugyanitt gyermeknap alkalmából
kalandparkban próbálhatták ki ügyességüket, bátorságukat. Mialatt a gyerekek túráztak, kalandoztak, addig
vállalkozó kedvű szülők főzték bográcsban a finom
ebédet, a családi napra. A finom ételtől, süteményektől
elteve folytak a jókedvű beszélgetések, a közös játék.

Lezárták a nevelési évet
Eseményekben, tevékenységekben gazdag nevelési
évet zártak a kardoskúti óvodások. Az ünnepségen
dalos játékokat, rövid mesét mutattak be a gyerekek
a családoknak, meghívott vendégeknek. Ezt követően
elbúcsúztattuk az iskolába készülő nagycsoportosunkat.
Az évzáró műsor után jól megérdemelt finomságokkal megrakott, ünnepi terítésű, díszítésű asztal várta
az ovisokat, akik nem titkolt örömmel láttak neki az
elfogyasztásuknak.

A nyári élet is rejteget magában izgalmakat
A nyári élet is rejteget magában izgalmakat, érdekességeket az óvodások számára. Kézműves foglalkozáson a
bőrdíszműves mesterséggel ismerkedtek a gyerekek, Karkötőt és nyakláncot készítettek maguknak Fehér Attila
mester úr és leányai segítségével. A kedves bőrékszereket néhányan a másnapi tanulmányi túrán is magukon
hordták, amikor is a Széltapogatók nonprofit Kft. meghívására vörös vércse fiókák gyűrűzését figyelhették meg
a gyerekek a vásárhelyi pusztában Horváth Éva és Solt Szabolcs közreműködésével. Az oda- és visszavezető
utat Móga László és Kocsis Péter jóvoltából lovas kocsin tehettük meg a ragyogó nyári időben. Köszönjük
mindenkinek!
Az oldalt összeállította: Patócs Éva, fotók: KP és VP
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Elismerések kerültek átadásra a falunapon
Hagyomány, hogy a falunap keretében nagyobb
nyilvánosság előtt, a település életét meghatározó
személyek elismerésére is
sor kerül.
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhívással élt a
község lakói, az itt működő
civil szervezetek, egyházak felé, akik 2017. május
31. napjáig javaslattétellel
élhettek a községben élő
vagy itt élt személy részére Kardoskút Községért
kitüntetés adományozására. A javaslattételeket a
képviselő-testület a 2017.
június 29–i soros testületi
ülésén megvitatta. A beérkezett javaslatok alapján a 2017. évi Kardoskút
Községért kitüntetésben
Andrékó Pálnét részesítette. A kitüntetett több
mint harminc éve foglalkozik a népművészet
különböző területeivel és
magas színvonalon képviseli tevékenységét. Autodidakta módon sajátította
el mesterségét, amelyet
további tanulmányaival
és gyakorlati tevékenységével állandóan fejleszt.
Rendszeres résztvevője az
Országos Népművésze-
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ti Kiállításnak, volt már
első és harmadik helyezett
is. Zsűrizett munkáinak
száma közel kettőszáz. A
számos országos kiállítás
mellett legutóbb Kínába
jutott el gyékény táskája,
ami nagy sikert aratott. A
kisgyermekek oktatását
évekkel ezelőtt felvállalta,
kezei alatt több gyermek
jutott el ifjúsági versenyekre, ahol szép eredményeket értek el. A községi
rendezvények tevékeny
résztvevője, tagja a helyi
turisztikai egyesületnek.
A képviselő-testület az idei
évben először hirdette meg
az Év embere kitüntetésre
javaslattételi felhívását,
amelyet 2017. május 31.
napjáig lehetett megtenni. A képviselő-testület
az Év embere kitüntetést
Bodrogi József Jánosnak
ítélte meg, aki születése
óta lokálpatrióta. Kiváló
szakipari munkás, emellett
többen méhészként ismerik. A 2014-15-ös években
megálmodott egy tájházat.
Néprajzkutatókkal egyeztetve, a régi hagyományok
megőrzésével 2015-ben
berendezte gyűjteményéből az úgynevezett Oncsaházat, a Béke utcai szülői
házból. Legnagyobb fel-

adatának a ház és életterének valósághű visszaadását
tekinti. A helytörténeti
kiállítóhely és gyűjteményben szeretettel fogadja az
idelátogató vendégeket.
Az idén két kardoskúti
pedagógus fejezte be aktív pedagógusi pályáját.
Nyugdíjba vonulásuk alkalmából Lengyel György
polgármester köszönte
meg a községünkben végzett oktató-nevelő tevékenységét Gombkötő Lajosné és Hajdúné Hegedűs
Mária tanárnőnek. Mindketten hosszú évtizedeket
töltöttek el a kardoskúti
általános iskolában.
Gombkötő L ajosné
tanárnő 1977-ben szerzett
matematika-fizika szakos
tanári diplomát a Szegedi
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Szakmailag
folyamatosan törekedett
az önképzésre, így informatikus szakképzettséggel illetve mérlegképes
könyvelői végzettséggel is
rendelkezik. A gyerekek
iránti szeretete mindvégig
áthatotta pályáját. Mindvégig osztályfőnökként
tevékenykedett, diákjainak
változatos programokat

szervezett. Szívesen beszélgetett velük, türelme
sokakat átsegített a nehézségeken. Tanítványaiban
felfedezte a tehetséget, versenyekre készítette fel őket.
Többen neki köszönhetik
szépen induló és ívelő
életpályájukat.
Hajdúné Hegedűs Mária
tanárnő általános iskolai
tanulmányait Kardoskúton kezdte, s már akkor
megfogalmazódott benne,
hogy gyermekekkel szeretne foglalkozni. Érettségi után óvónői diplomát
szerzett Szarvason, majd
tanítói diplomát Jászberényben. Büszke volt rá,
hogy tanítói pályáját azok
között kezdhette el, akik őt
is tanították. Mindig nyitott volt az új módszerekre,
bővítette tudását, hogy a
gyermekek fejlődését jobban megértse és elősegítse,
ezért 2006-ban gyógypedagógus végzettséget is
szerzett. Kedves, empatikus emberként ismeri
mindenki, aki szívét-lelkét
beletette a problémákkal
küzdő gyerekek és szüleik segítésébe. Nyugdíjba
vonulásuk alkalmából jó
egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
VNB
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Rejtvény

A megfejtést névvel, címmel és telefonszámmal együtt kérjük bedobni a művelődési ház bejárata melletti
fali postaládába, 2017. augusztus 23-ig. Sorsolás: 2017. aug. 24-én, 16.30-kor a műv. házban. Két szerencsés
nyertest sorsulunk, akik levásárolható utalványt kapnak a Kardoskúti Lángossütő illetve a Kuti Snack Bar
felajánlásából.
1. Szeptembertől kapható lesz a Kuti Snack Bar-ban, 2. Kerek vagy töltött finomság , 3. A Kardoskúti Lángossütő
tulajdonosának családneve, 4. Nyári hűsítő ital a Kuti Snack Bar-ban, 5. Élénkítő ital, 6. Márta Misi vendéglátó
helyeinek jelzője, 7. Újfajta lángos a Kardoskúti Lángossütőben, 8. Kerek húspogácsa buciban, zöldségekkel
szószokkal ízesítve.

Megalakult a Kardoskúti Kertbarát Kör
2017. július 25-én a Móra Ferenc Művelődési Ház fogadunk, valamint a kör tevékenységével kapcsolatos
szervezésében megalakult a Kardoskúti Kertbarát Kör. anyagok nyomtatott formában elérhetőek lesznek a
találkozókon, úgymint kertészeti naptár, növénytársíA kör tagjai az aktuális kerti tennivalókat 5 fő témacso- tások, vetésforgó, veteményforgó, stb.
port mentén beszélik meg, osztják meg egymás között
tapasztalataikat. Ez az 5 fő témacsoport a gyümölcsfák, Tekintettel arra, hogy nyár végén, illetve koraősszel
a veteményeskert, a kertben termeszthető gyógynö- rengeteg a tennivaló, augusztus elejére két találkozót
vények és dísznövények, a termények házi feldolgo- is szerveztünk. Augusztus 8-án hajtásválogató zöldzása, tartósítása valamint a jó gyakorlat átadása a házi metszést mutattunk be a gyakorlatban. Augusztus
barkács terén, amellyel megkönnyíthető a kerti munka, 9-én pedig a Kardoskúti Életmód Klubbal közösen a
a feldolgozás vagy esztétikusabbá tehető a pihenőkert. megtermelt zöldségeinkből és gyümölcseinkből közel
Terveink szerint a kör havi rendszerességgel szervezné 20 féle befőttet, savanyúságot, ételízesítőt és lekvárt
találkozóit, előzetesen egyeztetve a programot. Minden készítettünk el közösen, illetve kóstoltunk, a művelőalkalom nyitott, így bárki látogathatja, akinek érdeklő- dési ház konyháján. További alkalmainkra is minden
dését felkelti egy adott téma, melyet szórólapon és pla- érdeklődőt szeretettel várunk!
káton is hirdetni fogunk. Témajavaslatokat is szívesen
Gombkötő Judit
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15 éves az erdélyi testvértelepülési kapcsolat
Július közepén Homoróddaróc és Homoródjánosfalva tiszteletünket tettük Lengyel Györgyné Emike, Nagy
erdélyi településekről vendégek érkeztek azokhoz a László, Ramasz Imre és a nemrégiben elhunyt Tóth
kardoskúti családokhoz, akikkel már 15 éves szoros Ferenc sírjánál.
barátság köti össze őket.
A művelődési házban tartottuk a 15 éves évforduló ünAz érkezés estéjén a képviselő-testület és a családok kö- nepi vacsorás estjét, ahol Lengyel György polgármester
zösen fogadták az érkezőket, majd július 14-ére községi köszöntője után Daróc és Jánosfalva képviselői szólotünnepséget szerveztünk a látogatás alkalmából. Vendé- tak, megerősítvén szándékukat a családi-baráti kapcsogeink között fogadtuk Márkos Ervin és Simó Sándor latok továbbéltetésére. Az ünnepség hivatalos részében
unitárius lelkészeket, akik közös áhitattal nyitották meg kerámiatálakat adott át településünk polgármestere a
a kardoskúti templomban az ünnepi alkalmat. Ezután testvértelepülések képviselőinek. Az ünnepség további
a kardoskúti és erdélyi vendégeinkkel közösen kiláto- részében a Folkográfia zenekar koncertjét hallhattuk,
gattunk a helyi temetőbe, a testvértelepülési kapcsolat majd a rendezvényt jóhangulatú zenés vacsora zárta.
létrejöttében szerepet vállaló elhunytak sírhelyéhez. Így
VNB

Fotó: PE

Örömteli családi események
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