Gyermekzsivaj, napsütés és csupa
jókedvű család jellemezte a harmadik alkalommal megszervezett
faültetést az Életfa ligetben.

2017-ben hét kislány és egy kisfiú
született kis falunkba, őket emléklappal és köszöntő szavakkal üdvözölte Lengyel György polgármester.
Óvodásaink dalos-mondókás műsoA község legkisebbjeit jöttek el kö- ra tette teljessé az ültetés előtti perszönteni a családok, hozzátartozók. ceket. A kisbabák és hozzátartozóik

szép élményben részesülhettek ezen az örömteli délutánon.
Kardoskút község lakói nevében
ezúton is köszönetünket fejezzük ki
a Szentesi Faiskolának, a felajánlott
hársfákért.
VNB

Fotó és montázs: Varga Pál
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Pillanatképek az óvoda életéből

Montázs: VP
Eseményekben, élményekben gaz- aktív foglalkozáson ismerkedtek a
dagon telik a nevelési év második szolmizációs hangokkal és néhány
fele is az óvodások számára.
hangszerrel óvodásaink, négy új
gyermekünkkel, akik hamar megJanuárban az Oncsa házban regö- szokták közösségünket. Számukra
léssel köszöntöttük az újévet, síppal, ez volt az első óvodai rendezvény,
dobbal, rigmusokkal minden jót kí- amit követett egy húsvét utáni bábvánva a kedves jelenlévőknek. Ezt a előadás. Előtte azonban feleleveníregölőket fogadó lányok, asszonyok tettük a húsvéti szokásokat. A kisfiúk
és a Bodrogi család finom étek- hagyományosan vízzel locsolták
kel, itókával, vidám beszélgetéssel meg a kislányokat rövid mondókát
hálálta meg. Köszönjük, hogy ott követően, amit a kislányok szintén
lehettünk!
versben és természetesen tojással
A Farsang az esőfelhőkkel érkezett, köszöntek meg. Az udvaron a verőígy a Kisze bábot télűző mondókák fényes tavaszi délelőttön tojáskerekíséretében kikergettük, kidobtuk, séssel folytatódott az esemény. A jól
elégetés helyett. Rövid műsorral megérdemelt csoki tojásokat ebéd
alapoztuk meg a vigadalmat, amit az után közösen elfogyasztottuk.
óvodások jelmezes bemutatkozása Az idei tél márciusra esett, de a kedkövetett. A folytatásban móka, tánc, vünket nem szegték a hófoltok, és az
tréfás feladatok, ügyességi versenyek iskola tornapályája szélén őrködő
sorjáztak. Mindez „terülj-terülj asz- hóember mellett átsétáltunk a gyütalkám” mellett, amit ezúton is kö- mölcsöskertbe, hogy megfigyeljük
szönünk a szülői közösségünknek. a Kardoskúti Kertbarátok Körének
Tehetségeinkre odafigyelünk, így gyümölcsfa metszését, Gombkötő
Lengyel Lili középső csoportos óvo- Judit vezényletével. A gyerekek leldásunk ügyes rajzával beneveztünk kesen segédkeztek, elhelyezték az
a „Biztonságos közlekedés gyermek- általuk megrajzolt gyümölcsfa fajta
szemmel” rajzpályázatra „A kerék- jelzéseket is.
páros közlekedés” témakörben.
Az 1848-49-es Forradalom és SzaUjj Anna vezényletével zenei inter- badságharc ünnepén a nagyobb óvo-
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dásaink verssel emlékeztek meg a
hősökről a község lakosaival együtt.
Március közepén a Körös-Maros
Nemzeti Park Sóstói telepén simogattuk a „ma született bárányokat”.
Még a legkisebbek is bátran cirógatták, becézgették a kicsi állatokat. A hodályban még hosszasan
figyelhették a gyerekek a sok barit
az anyajuhokkal együtt, mindkét
őshonos fajtát, a cigáját és a rackát.
Április 17-18-án játszó-napra fogadtuk az intézménybe az óvoda iránt
érdeklődő gyermekeket családjaik
kíséretében, amikor is megismerkedhettek hétköznapi életünkkel.
Az „Életfa” ültetésen kis műsorral
leptük meg Kardoskút lakosságának
legfiatalabb tagjait. Ezt követően, 20án, pénteken 18.00 órától vártunk
mindenkit szeretettel az idei nevelési
év utolsó táncházára, amit Szent
György nap alkalmából rendeztünk
meg az óvodában. A talpalávalót
hagyományosan a Tekergők Zenekar
húzta, a lábainkat Soma igazgatta.
Napsütéses, virágillatú tavaszt kívánunk mindenkinek!
Patócs Éva
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Tisztelt Olvasó - polgármesteri tájékoztató
Szeretném tájékoztatni az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatban. Bizalmat kaptam, és
felelősségemnek érzem, hogy a
lakosságot hiteles tájékoztatásokkal
szolgáljam az önkormányzat és a
hivatal működéséről és az aktualitásokról.
Az önkormányzat választott képviselőivel az éves munkaterv szerinti testületi üléseken, valamint
a rendkívüli esetekre összehívott
üléseken vitatjuk meg az időszerű
előterjesztéseket, majd rendelet,
vagy határozat formájában hozunk
döntéseket. A szabályszerű működésért a polgármester felel, a jogszerű
működésért a jegyző a felelős. Az
önkormányzati feladatok biztonságos működtetéséért a képviselő
testület felel. Bizonyos hatásköröket
a polgármesterre ruházott át a testület, ez a Szervezeti és Működési
Szabályzatban van meghatározva.
Az alpolgármester részletes feladatát és hatáskörét a polgármester
határozza meg. A polgármestert
akadályoztatása esetén az alpolgármester vagy a képviselő-testület
tagja helyettesítheti a különböző
közgyűléseken és fórumokon. A
döntések végrehajtása általában a
polgármester vagy a jegyző feladata, melyről a következő üléseken
beszámol. Bizonyos költségvetést
érintő döntések előkészítésében
az ügyrendi bizottság jár el és tesz
javaslatot. A testületi ülések fegyelmezetten zajlanak, ahol törekszem
a lényegre törő párbeszéd kialakítására, a település érdekeit előtérbe
helyezve, az objektív döntéshozatalokra lehetőséget biztosítani. Az
önkormányzatnál alkalmazottak
munkáltatói jogkörét a polgármester
gyakorolja. Az önkormányzat a hivatali apparátus munkájával minden
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évben költségvetést készít, melyet
rendeletben kell elfogadni. A helyi
önkormányzat gazdálkodik saját
bevételeivel és kiadásaival.
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetéssel
gazdálkodik, melyhez az állami
támogatások mellett az érintett
önkormányzatok is hozzájárulnak.
Csanádapáca, Pusztaföldvár és
Kardoskút önkormányzatai hozták
létre a közös hivatalt, tekintettel arra,
hogy 2013-tól 2000 lakosságszám
alatt nem működhet önálló hivatal.
Az általános pénzügyi elszámolási
elv, hogy minden település a saját
költségeit viseli, amit az adott település képviselő-testülete határoz
meg. A kardoskúti kirendeltségen
jelenleg öt fő dolgozik, jelenleg a
testület ezt a létszámot találta optimálisnak a működés szempontjából.
A hivatalnál alkalmazott köztisztviselők munkáltatói felettese a jegyző.
Kardoskút Község önkormányzatának önálló intézménye az óvoda,
ahol az óvodavezető a munkáltatói
jogkör gyakorlója. A vezetőt a
testület pályázat útján választja és
nevezi ki, a jogszabályban előírt időintervallumra, annak lejártakor újra
pályáztatni kell a vezetői kinevezést.
Az elmúlt két év alatt növekedett
az óvodánkba beíratott gyermekek
száma, ez köszönhető a születések
számának emelkedésének, és a pedagógiai szemlélet megújulásának.
A faluban lakó fiatalság, a kiscsaládosok szemlélete is pozitív változást
mutat. Kardoskút nyugalma, tisztasága, a város közelsége nem csak az
idősebb korosztálynak fontos, ezt
érdemes hirdetnünk, mindannyian
büszkék lehetünk ezen feltételekre,
amiket már elődeink is teremtettek.
A helyi óvodának szerepe van a
falu jövőjének építésében, melyben

a szülők szerepe még jelentősebb.
A helyi egészségügyi alapellátásban
innovációra törekszik az önkormányzat. Ide tartozik a háziorvosi
alapellátás, a fogászati alapellátás,
valamint a védőnői szolgálat. Mind
három feladatot az önkormányzat
köteles ellátni. A háziorvosi alapellátás számos kis településen, illetve
városi körzetekben is csak helyettesítéssel megoldott, mint ahogy
most nálunk is történik. Dr. Bradean
Constantin háziorvosunk nyugdíjba
vonult, ő már 2016 áprilisában jelezte, hogy miután befejezi munkáját
vélhetően csak körzetösszevonással
lesz hosszútávon biztosított az orvos
Kardoskúton.
Kardoskút lakossága folyamatosan
csökken, emellett a korösszetételét
tekintve elöregedő település. Ezek
a negatív demográfiai tendenciák
nagyrészt külső hatások miatt történnek, viszont kötelességemnek érzem, hogy a lehetőségeket felkeresve
a folyamatokra pozitívan hassunk
a ránk bízott feladattal. A lakosságszám csökkenésének lassítása, a
helyi fiatalság és a középkorosztály
lakhatósági feltételeinek javítása, az
idősödők életfeltételeinek segítése
már önmagában jelentős lépéseket
jelent Kardoskút jövőjét tekintve.
Március elején kezdeményeztem
a háziorvosi ellátás fenntarthatóságának szakmai elemzését, amit
Radics Vivien hivatali munkatárs
koordinált. Az elmúlt két hónapban
számos szakmai tárgyaláson vettünk
részt, többek között Gyula Város
Önkormányzatának egészségügyi
intézményvezetőinél, Budapesten az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
vezető szakembereinél, valamint
több környékbeli polgármesternél
és háziorvosnál.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Egyeztetéseken vettünk részt továbbá az Orosházi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályán, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
békéscsabai hivatalánál. A tárgyalásokon és szakmai egyeztetéseken
Dr. Lipták Péter jegyző, Radics Vivien ügyintéző, valamint Kis Bálint
önkormányzati képviselő operatív
segítséget nyújtottak, tekintettel
arra, hogy az önkormányzati feladatellátások között kiemelt célként
fogalmaztam meg az egészségügyi
alapellátás fenntartását és fejlesztését. Ebben valamennyi képviselő
testületi tag egyet ért. Nem véletlen, hogy az egészségügyet ilyen
mélységig és ennyi utánajárással
igyekszünk helyben kiemelni, az
általános egészégügyi tendenciák,
illetve a kardoskúti lakosság száma
és korösszetétele teszi indokolttá.
Jó példa erre az elmúlt időszakban
az Orosházi Kistérség Többcélú
Társulása által fenntartott orvosi
ügyelet rendbetétele, ami országosan tekintve is sikeresnek tudható.
A legkézenfekvőbb megoldásnak a
Pusztaföldvárral létrehozható közös
háziorvosi körzet bizonyult, tekintve az évtizedek óta kialakult közös
pontokat és a korrekt együttműködést a két település önkormányzatai
között. A kis települések ilyen jellegű
összefogása stabilabb ellátást biztosíthat. Mind a fogorvosi alapellátást,
mind a védőnői szolgálatot közös
körzetben működteti Pusztaföldvár
és Kardoskút. A háziorvosi alapellátás tekintetében a két település
lakosságszáma megközelítőleg 2500
fő, ami ideális a finanszírozás szempontjából. Stabilitást és hosszú távú
fenntarthatóságot eredményezhet a
körzetösszevonás. Az előzetes számítások és demográfiai kimutatások
alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy kezdeményezi a körzetösszevonás hatósági megvizsgálását
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és finanszírozási modellezését, ezért
2018. május 1-től hat hónapra szerződét kötünk Dr. Fodor Zsuzsanna
adjunktus asszonnyal, aki jelenleg
Pusztaföldvár község háziorvosa. A
fogorvosi alapellátás tekintetében
jelentős változást tapasztalhatunk.
Dr. Kodácz Emese több mint húsz
éve látta el a fogorvosi teendőket a
pusztaföldvári és kardoskúti rendelőkben vállalkozói szerződés útján,
majd 2017. május 1-től Nagymágocs
községben folytatta rendelését, azóta
helyettesítéssel igyekeztünk biztosítani az ellátást. 2018 április 1-től Dr
Tóth Máté fogorvos látja el Kardoskút és Pusztaföldvár településeket,
tekintettel arra, hogy Pusztaföldváron az év folyamán az Egészségház
teljes felújítása zajlik, így a földvári
lakosokat átmenetileg a kardoskúti
rendelőben fogadja a fogorvos, amíg
a földvári rendelő felújítása befejeződik. A két falu önkormányzatai
között a költségmegosztást szerződés szabályozza. A kardoskúti fogorvosi rendelőben jelentős fejlesztést
kezdeményezett Dr. Tóth Máté, aki
közalkalmazottként fog dolgozni a
két település közös praxisában. Az
két önkormányzat a központilag
alacsonyan finanszírozott fogászati
alapellátást saját költségvetésük terhére igyekeznek magas színvonalon
a helyi lakosság számára ingyenesen
biztosítani. A lakosság figyelmébe
ajánlom a modern, szakmailag
naprakész fogorvos, illetve a megújult eszközpark által helybe hozott
színvonalas fogászati alapellátás
igénybevételét.
A közművelődési feladatokat az
önkormányzat látja el. Itt meg kell
jegyeznem, hogy Kardoskúton kiemelkedő a feladatellátásra fektetett
hangsúly, csakúgy, mint a kultúrának
a helyi igénye a település méretéhez
képest. Szeretném a helyi kulturális
igényt pezsdíteni, annak színvonalát
a lakosság minél szélesebb körű be-

vonásával fenntartani. Ehhez szükséges a lakosság és az önkormányzat
közötti közvetlen kommunikáció
is. Az éves programterv elkészítése,
a lakossággal folytatott közvetlen
kommunikáció elsősorban a közművelődés szervező feladata. A
régebben jól működő gyakorlatnak
megfelelően felkértem a képviselő
testületi tagokat és a hivatali dolgozókat az aktív közreműködésre, így
a lakossági igények figyelembe vétele
várhatóan megerősödik. Jelentős
szerepük lett a helyi egyesületeknek
is a kulturális rendezvényeink tekintetében. A megújult művelődési
ház helyet ad a különböző családi-,
sport- és egyéb önszervező programoknak, megalakult a kertbarát kör
és sorolhatnám. A helyi lakosok forduljanak bizalommal a művelődési
ház vezetőjéhez, az önkormányzati
képviselőkhöz.
A szociális alapszolgáltatások között
az önkormányzat feladata a tanyagondnoki szolgálati ellátás, mellyel
már több sikeres pályázatot nyertünk. A tanyagondnoki szolgálat
feladata a tanyán élők esélyegyenlőséghez juttatása, gondolok itt az
egészségügy, a köznevelés, a hivatali
és szociális ügyintézés, vagy egyéb
szolgáltatások szervezett formában
történő elősegítésére. Kardoskút lakosságának közel egyharmada lakik
külterületen.
Szintén önkormányzati feladatellátásban működik a házi segítségnyújtás, és szociális étkeztetés. Azt
gondolom, az idősödő lakosoknál
többeknek jól jönne egy kis segítség,
ami természetesen csak bizalommal
működhet. A házi segítségnyújtásra
jogosultaknak egyéb előnyös szolgáltatások igénybevételére is van lehetősége, amennyiben regisztrálnak
az önkormányzatnál.
(folytatás az 5. oldalon)
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(folytatás a 4. oldalról)
Érdeklődni lehet a 06 68-429000
telefonszámon, vagy személyesen
a hivatalnál.

több száz helyi és vidéki embernek
adnak lehetőséget az összejövetelekhez. Nem minden falunak áll
módjában saját területén külterületi kulturális rendezvényeknek
ilyen helyszínt biztosítani. A helyi
lakosság részére terembérlet nélkül igénybe vehető az olvasókör,
csak az eseményen használt rezsit
kell megtéríteni. Ezért igyekszünk
rendezni a környezetünket, és a
közfoglalkoztatással maradandó
értéket megvalósítani. Remélem,
minél többen megértik, és igyekszenek saját portáik körül rendezni
a környezetet. Kardoskút szépségét,
rendezettségét fenntartani csak így
tudjuk közösen.

A közterületkarbantartás igen nagy
feladatot jelent az önkormányzat
alkalmazottainak, tekintettel a jelentősen lecsökkent közfoglalkoztatottak számára. Ebben az évben
7 fővel hagyta jóvá a belügyminisztérium a közmunkaprogramunkat.
Pusztaközponton az olvasókörnél
készítünk térburkolatot, és kerítést
a szomszédos madárvonulási múzeum udvarával összehangoltan,
a nemzeti parkkal egyeztetve. A
Fehértó Napja lassan húsz esztendeje évről évre több ezer látogatót
hoz Kardoskútra. Emellett a pusz- Pozitívan értékelem a falugyűlésen
tatalálkozók, pusztalakodalmak, való megjelenést, ahol az önkorés különböző családi események mányzati költségvetés tervezését

ismertetjük. Kardoskúton az alacsonyabb lakosságszámhoz képest
átlag feletti az évente összehívott
közmeghallgatás látogatottsága,
tudtam ezt meg több település polgármesterével folytatott beszélgetésből. Külön megköszönöm azoknak, akik kérdésekkel, ötletekkel,
személyesen keresnek meg. Kérem
Önöket, hogy az önkormányzatot,
vagy a hivatalt érintő kérdéseikkel
keressenek meg a hivatalban, vagy
keressék fel az önkormányzati
képviselőket. Tiszteletre méltó az,
amikor valaki véleményét közli
velünk akár személyesen, akár
írásban. Ezeket a megkereséseket
a falu érdekében minden esetben
figyelembe vesszük.
Lengyel György polgármester

Önkormányzati hírek
Kardoskút Község Önkormányzatának januári ülésén a képviselők első
körben tárgyalták az önkormányzat
2018. évi költségvetését. Ezt követően közmeghallgatás keretében
mutatta be Lengyel György polgármester az önkormányzat előző
évi gazdálkodását és a 2018. évre
tervezett irányszámokat. A költségvetést végül februárban fogadták el
a település képviselői.

A februári soros ülésen megkezdődött a Falunap előkészítése, új
formában, hiszen több fordulóban
és több szervező bevonásával kezdődött el a munka. Ugyanezen az
ülésen megalkotásra került a közös
hivatal igazgatási szüneteit tartalmazó rendelet, mely dr. Lipták Péter
jegyző úr javaslatára a következők
szerint került elfogadásra:
- nyári időszakban: 2018. június
14-től június 22-ig, (7 munkanap)
Januárban az éves kulturális ese- - nyári időszakban: 2018. augusztus
mények is bemutatásra kerültek és 13-tól augusztus 17-ig, (5 munkaa falunap időpontját július 14-re nap)
tűzték ki, valamint ugyanezen az - téli időszakban: 2019. január 2-től
ülésen döntés született arról, hogy 2019. január 4-ig. (3 munkanap).
az önkormányzat csatlakozni kíván
a Dél-Békés Jövőjéért Szövetséghez, A Kardoskúti Napköziotthonos
aminek keretében, tájékoztatásuk Óvoda nyári zárva tartás időpontját
szerint, elérhetővé fog válni a la- 2018. július 16. - 2018. augusztus 20.
kosság számára a Calendula Kártya, napja között határozta meg a testümelynek előnyeit reméljük, hogy let, az óvoda-vezető javaslatára.
minél többen fogják élvezni a he- A civil szervezetek vonatkozásában
lyiek közül is.
az előző évben nyújtott támogatá-
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sokról szóló elszámolásokat elfogadták a testület tagjai, valamint
kiírásra került az idei évre szóló
pályázat is, melynek benyújtási
határideje március 31-e volt. 2018.
február 20. napján rendkívüli testületi ülés keretén belül, Pusztaföldvár
és Kardoskút közös fogorvosi praxis
betöltésének céljából, Dr. Tóth Máté
fogorvos vonatkozásában hozott
támogató határozatot a két falu
testülete. Doktor úr 2018. április
1. napjától kezdte meg rendelését
Kardoskúton.
Radics Vivien
Idén is csatlakozunk az országos
sportnaphoz helyi programjainkkal. Felhívás: A falu legerősebb
embere versenyhez három kategóriában várjuk a jelentkezőket:
férfi, női és junior. Kérjük, mihamarabb jelentkezzenek Süle Imrénél vagy a művelődési házban, a
programösszeállítás végett!
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Fiatal fogorvos érkezett településünkre
Dr. Tóth Máté vagyok, fogorvos. Örömmel értesítem Önöket, hogy 2018.
április 1-től állandó körzeti fogorvosi ellátást nyújtok felnőttek és gyerekek részére egyaránt, Kardoskúton a Petőfi utca 12. szám alatt található
Egészségház épületében.
A rendelésre a 06/20/245-1930-as telefonszámon tudnak bejelentkezni.
Rendelési időm:
hétfőn 11:00-18:00, szerdán 8:30-16:00, csütörtökön 8:30-15:30.
Bármilyen jellegű fogászati problémával forduljanak hozzám bizalommal.
Dr. Tóth Máté

Új munkatárs a hivatalban
Prozlikné Csorba Melinda a tavalyi
év nyarán került helyettesítés okán
a közös önkormányzati hivatal helyi
kirendeltségére.
- Miért jelentkezett a meghirdetett
álláshelyre?
Kardoskút nem volt ismeretlen
számomra, mivel több barátunk,
ismerősünk él a településen. Sokszor látogattunk el családommal
falunapokra, egyéb rendezvényekre,
ahol beleszerettünk a falu természeti
adottságaiba, majd az életünk olyan
fordulatot vett, ami által 2014-ben a
település lakosaivá váltunk.
Mindaddig Orosházán dolgoztam és
neveltük gyermekeinket férjemmel,
viszont a költözés után családcentrikusabb munkahelyet kerestem.
Majd 2017 késő tavaszán találtam
rá a szociális ügyintézői álláshelyre, ami felkeltette érdeklődésemet,

hiszen addig is emberközpontú területen dolgoztam, azonban régóta
vágytam arra, hogy munkám által
másokon segíthessek.
- Milyen tapasztalatokat szerzett az
első időszakban?
Az elmúlt fél évben sokat tanultam,
tapasztaltam az önkormányzati
szféra területén, amely pozitív hatással volt munkámra. Hozzátenném, hogy munkatársaim, valamint
Polgármester úr is nagymértékben
segítették beilleszkedésemet az új
környezetbe. Munkába állásom első
hónapjaiban a település lakosaival
volt alkalmam találkozni, voltak,
akiknek megismerhettem gondjait
és örömmel töltött el, hogy munkámmal megoldást találhattunk
a felmerült problémákra, s ezáltal
enyhíthettem a gondjaikon. Itt
köszönném meg Radics Viviennek
a türelmet, a maximális segítséget

valamint a biztatást arra, hogy szorgalmas munkával megtanulhatom a
felmerülő kérdésekben megtalálni a
legjobb megoldást.
- Milyen feladatkörökkel bízták meg,
milyen ügyekben fordulhatnak Önhöz a lakosok?
Munkakörömbe tartozik a szociális
ügyek intézése, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása és az ehhez kapcsolódó feladatok, környezettanulmány készítése,
továbbá a hagyatéki leltár felvétele,
amely - véleményem szerint - a legnehezebb egy ügyintéző munkájában, a hozzátartozókkal való kapcsolat kialakítása tekintetében. Bízom
benne, hogy munkámmal a lakosok
segítségére lehetek, kérem őket,
forduljanak hozzám bizalommal.
Radics Vivien

Hagyományőrző bál idősebb Ramasz Imre emlékére
Kardoskút régen is az ízletes bográcsos pörköltjeiről volt nevezetes és a bálakról, amelyeket Pusztaközponton
az olvasókör épületében rendeztek elődeink. A hagyományokat a fiatalabb generációk igyekeznek megőrizni,
és továbbadni. Ennek jeles példája a most második alkalommal megrendezett emlékest, idősebb Ramasz Imre
bácsi, neves pörköltfőző mester nevéhez kötve. Imre bácsi 2006-ig számtalan rendezvényen, családi eseményen,
lakodalmakban főzött és a családtagok mellett a helyi főzők is megtanulták tőle a pörköltkészítés fortélyait. Az emlékesten birkahús került a bográcsokba, az unokák közül Lantos János és ifjabb Ramasz Imre, a családtagok közül
Somogyi Antal, s az egyik főzőtárs, Kocsis Péter készítették el a bálozók által dícsért vacsorát.
VNB
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Kultúra napja kiállítással és színi előadással
Kardoskúton a Magyar kultúra napi
rendezvény két ígéretes programmal
várta az érdeklődőket. A művelődési ház nagyterme szinte megtelt
a januári programon, amelyen
Hopka Margit festőnő kiállításának
megnyitójára, majd azt követően a Kardoskúti Főnix Kulturális
Egyesület Színjátszó Társulatának
színi előadására került sor. Lengyel
György polgármester köszöntőjében
kiemelte, hogy a Vásárhelyi pusztához számtalan érték kötődik, amelyek között a Fecskéspartról elszármazott kiállító, Hopka Margit képei
is méltán elismertek. Megköszönte a
festőnő felajánlását illetve a napokban megújult színháztermi drapéria
elkészülésében aktív munkát végzők
tevékenységét. Az ünnepség első
részében, Vargáné Neller Borbála

Fotó: NM

méltatta Hopka Margit festőnő
munkásságát, majd bemutatta a
kiállításra került alkotásokat. A művelődési ház nagytermében látható
25 festmény közül három a településen marad az alkotó felajánlásából.
Az önkormányzathoz kerül a Buda
vára a mienk! című olajképe, illetve
a Pusztaközponti Olvasókörbe a Fe-

hértóhoz kötődő két alkotása. A kultúra napi rendezvény folytatásaként
a helyi amatőr színjátszó társulat, a
Főnix tagjai szórakoztatták másfél
órás vidám műsorukkal a lelkes közönséget. Méltán érdemelték meg a
vastapsot, az új repertoárban szereplő hét színdarab nagy sikert hozott a
társulatnak.
VNB

Busójárás
Dél-Dunántúl legnagyobb szabadtéri rendezvényének részesei lehettünk farsangfarkán. A báli vígságok,
a farsangi időszak lezárásának jeles
alkalma a híres Mohácsi busójárás,
amelyre autóbuszos kirándulás
keretében látogattunk el. Az út
tervezésekor talán nem is sejtettük,
hogy milyen élményekben lesz majd
részünk. Az idei alkalomra közel ötven busócsoport érkezett, még a határon túlról is jöttek a Duna melletti
városkába. Rekordszámú, mintegy
1300 busó öltözött be és járt-kelt
a város utcáin és terein az ötnapos
rendezvény alatt. A program egyik
fénypontja a busók bevonulása volt
a főtérre, amelyet testközelből láthattunk és élhettünk át. A zajos, vidám, humorral és incselkedésekkel
teli nap végén jókedvűen meséltük
egymásnak a nap poénjait a buszon.
Többünk itt tollasodott meg, amikor
tollat hintettek ránk vagy lisztet,
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Fotó: VNB
volt, aki a kormos kezek elől igyekezett elszaladni. Többen a huncut
legénytől fenéksuhintást is kaptak,
amelyért kivételesen csak kacagás
járt. Egyik útitársunk nem volt rest
visszaadni a mókát, így biztosan
meglepődött az a busó, aki tarisznyájába nyúlva mandarinhéjat talált.
Az időjárás kegyes volt hozzánk,

napos szép időben követtük végig a
főbb eseményeket, amelyek közben
több helyszínen számos kulturális
műsor zajlott a sokac népzene és
néptánc jegyében. Aki az olaszországi velencei karnevál vidám farsangi
hangulatára vágyik, az itthon, Mohácson minden évben a busójáráson
is átélheti.
VNB
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Télűző farsangi kavalkád
Jókedvvel, finom falatokkal és játékos vetélkedővel vettünk búcsút a
farsangi időszaktól a községi rendezvényen a művelődési házban. Már
szombat délelőtt szorgos kezek készítették a finom szendvicseket, s kelt
a farsangi fánk tésztája. Három órára
a gyerekek is elkészültek a jelmezversenyre. Huszonheten öltöztek be
az idén, szinte ugyanannyian, mint
a tavalyi évben. A zsűri tagjai és a
vendégek előtt egyénileg, majd körbejárva is megmutatták a gyerekek a
szebbnél szebb és ötletes jelmezüket.
Ezután a kicsik átöltöztek, hiszen a
Dzsungel könyvéből a Farkas dalára
készült koreográfiát láthatta a lelkes
közönség az ovisoktól. A program
a Szegedi Miniszínház műsorával
folytatódott, majd öt órakor a zsűri
eredményt hirdetett. Minden gyermeknek apró ajándékkal kedveskedtünk, majd az udvar felé vettük
az irányt, ahol a télűzés szokása a
kiszebáb elégetésével – verselés és

Fotó: VP

kolompolás kíséretében – megtörtént. A farsang vidám hangulatát a
játékos vetélkedők sora teljesítette
ki. A limbó hintó, a székfoglaló, s a
már jól bevált és kedvelt mókák sem
maradhattak ki a sorból, egészen
este nyolcig. Köszönet a programhoz
nyújtott önzetlen segítségért Török

Attila és Őzse Zoltán játékmestereknek, Májer Erzsébet és Csepregi Éva
fánk sütőknek egyben a kiszebáb
készítőinek, Szabó Andrásné és Tóth
Sándorné szendvicskészítőknek és
Süle Imrének a zenélésért.
VNB

A kulturális egyesület idei célkitűzései
Az idei évben is elsőként Kardoskúton, a Magyar Kultúra Napján
mutattuk be közönségünknek az
új színdarabjainkat.
Az idén önerőből ismét egy Erdélyben megvalósuló, több fellépésből
álló színi előadás-sorozatot tudunk
megvalósítani. Több felkérésünk is
van már az idei évre, ezek időpontjai
szervezés alatt vannak. Az egyesület
célkitűzései között szerepel a színjátszó hagyományok és a magyar nyelv
ápolása. A társulat tagjaira pozitív
hatást gyakorol a mindennapokban
és a jövőt tekintve a felkészülés időszaka. Az év során szabadidőnket
közösen, hasznosan töltjük el próbáinkkal, a felkészülési idővel. Igazi

hirmondo_2018_01_aprilis.indd 8

közösségformáló erővel bír a színjátszó társulat. Együttműködési megállapodást kötöttünk egy erdélyi civil
szervezettel abban a reményben,
hogy tevékenységünket szorossá tegyük, összehangoljuk. Kölcsönösen
segítsük egymást kitűzött céljaink
megvalósításában. Feladatunk,
hogy 2018-ban is minél több fellépéssel, minél több embert tudjunk
megmozdítani a magyar kultúra
érdekében. A társulat működését
községünk lakói pozitívan értékelik
és támogatják: a színdarabjainkhoz
való kellékeket önkéntesek varrják,
ezekhez felajánlásokkal is hozzájárulnak. A településen és a környéken
ismertek vagyunk, s a visszajelzésekből úgy érezzük, hogy fiataljaink

illetve fiatal családos tagjaink példát
mutatnak tevékenységünkkel. Színdarabjainkkal szeretnénk növelni a
lakosság kulturális ismereteit. Ahhoz, hogy minél szélesebb körben
megismerhessék tevékenységünket,
segítséget nyújt honlapunk, melynek
üzemeltetéséről önkéntes munkával
gondoskodunk. Egyesületünk fő
bevételi forrását a tagdíjak képezik,
bár néhány esetben előfordult, hogy
előadásunk után kaptunk szerény
felajánlásokat. Jelenleg öt beadott
pályázat eredményére várunk, bízunk benne, hogy ezek közül több
nyertes lesz. Köszönjük, ha adója
1%-át egyesületünknek ajánlja.
Adószámunk: 18597187-1-04
Őzse Zoltán elnök
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Évértékelő közgyűlést tartott a polgárőrség
A Kardoskúti Polgárőr Egyesület
a tavalyi évben sem tétlenkedett,
derült ki a februárban megtartott
egyesületi közgyűlésen.
2017-ben, a szinte napi szolgálatellátás mellett, a település nagyobb
rendezvényeinek biztosításában is
részt vettek az egyesület tagjai. A
tagság munkáját dicsérő szavakkal
méltatta a község polgármestere, alpolgármestere, az Orosházi Rendőrkapitányság alosztályvezetője, illetve
elismerte a tagság feladatellátását a
helyi körzeti megbízott is.
Az egyesület működése a több
sikeres pályázatnak köszönhetően
zökkenőmentes, illetve egy nyertes
NEA-s pályázat terhére a tagság
ruházatának megújítására, újabb
kiegészítők vásárlására is sor kerülhetett, emellett a jövőben technikai
fejlesztéseket is tervez a szervezet.
A helyi polgárőrség az év elején 22
fővel kezdte meg a működését, de a

Fotó: VP
nemrégiben két új jelentkező tett si- jövedelemadójuk 1 %-át, a továbkeres vizsgát polgárőr ismeretekből, biakban is köszöntettel vesszük
így ismét két taggal bővült a létszám. tevékenységünk támogatását.
Adószámunk: 18375767-1-04
Köszönjük az egyesület részére a
tavalyi évben felajánlott személyi
Török Attila elnök

Évet zártunk
A Kardoskúti Faluszépítő és Tu- elsején nosztalgia majális, június
risztikai Egyesület 2018. március 30-án pusztalakodalom, július 283-án tartotta évzáró közgyűlését. án pusztatalálkozó, augusztusban
egy hetes kézműves tábor felső
Az elnökség beszámolójában el- tagozatos gyerekeknek, decemhangzott, hogy az egyesület esemé- ber 01-én disznótor. Folytatjuk
nyekben és eredményekben gazdag, a faültetési programot, segítjük
jó évet zárt. Minden tervezett ren- együttműködő partnereinket, ködezvényt sikeresen megtartottunk, zös programokat szervezünk a
ezeknek pozitív visszhangja volt és növekvő létszámú óvodásokkal.
több rendezvény idei megszervezé- Közgyűlésünk fontos feladata volt
sét már várják az érdeklődők. Egye- a tisztújítás, ugyanis minden tisztsületünk stabilan működik, taglét- ségviselőnek lejárt a mandátuma.
számunk nem csökkent és az aktivi- Az eddigi tisztségviselők közül
tás meghaladja az ötven százalékot. ketten más elfoglaltságra hivatkozva
Az idei év terveit is megtárgyaltuk nem vállalták tovább az eddigi tevéés a közgyűlés által elfogadott prog- kenységüket. A választás eredménye
ramterv szerint rendezvényekben a következő: elnök: Kocsis Péter,
gazdag lesz az év is. Lesz május alelnök: Radics Vivien, titkár: Szabó

hirmondo_2018_01_aprilis.indd 9

Andrea. Az ellenőrző bizottság tagjai
nem változtak: Kisné Károlyi Marianna, Prozlik Csaba és Fánczi István.
A következő négy évben tehát a
fent felsoroltak vezetik és irányítják
az egyesület munkáját. Tesszük a
dolgunkat és szeretnénk a lakosság
teljes megelégedettségére szolgálni.
Hívunk és várunk mindenkit
rendezvényeinkre.
Ha eg yetért tevékenységünkkel, akkor kérjük, hogy adója
1%-val támogassa munkánkat.
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai
Egyesület Adószám: 18596351-2-04
Kocsis Péter elnök
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A Kardoskút Községért Közalapítványról
A Kardoskút Községért
Közalapítvány évek óta
falunk minden korosztályának igyekszik szebbé,
színesebbé tenni a mindennapjait.
2017-ben a Gyermeknapot az alapítvány rendezte. Gyermekszínház,
ügyességi vetélkedők,
lufizsonglőr, kézműves
foglalkozás, táncház színesítette a napot. Ezen
kívül fagylalttal és vattacukorral kedveskedtünk
minden gyermeknek. Nagyon köszönjük Vargáné
Neller Borbála önzetlen
segítségét.
2017. november 4-én
Egészségnapot szervezett
alapítványunk. A Békés
Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztályáról érkeztek előadók,
illetve a Békés Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Orosházi tagintézményétől érkezett dolgozók foglalkozásokat tartottak a
gyermekeknek. Emellett
az orvosi rendelő munkatársai, Kisné Károlyi Mariann és Szabóné Miklós

Ildikó közreműködésével
szűrővizsgálatokat vehettek igénybe az érdeklődők
(vérnyomás, koleszterin,
cukor). Agytornának társasjátékozni lehetett, kézműves foglalkozás volt,
egészséges ételek bemutatása mellett vásárlásra
is volt lehetőség (méz,
sajt stb), megismerkedhettünk a babahordozó jótékony hatásával. E
napon Tibáné Hamvasi
Zsuzsanna az Életmód
klub keretében segítőivel
kedveskedett különleges,
pl. magvas, céklás szendviccsel.
Négy alkalommal volt
meghirdetve az egészséges
táplálkozást népszerűsítő
Életmód klub foglalkozás a művelődési házban,
amelyből egyik az Egészségnappal egybekötve
került megrendezésre,
támogatásunkkal.

Az Alapítvány fennállása
óta a gyermekek támogatását fontos szempontnak
tekinti. 2017-ben az óvodások színházi bérletét és
egy bábelőadást finanszíroztunk, illetve Mikulásra
játékot vásároltunk nekik.
Ezen kívül hagyományosan, a Falunapon díjaztuk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános
iskolás diákokat.
A kardoskúti letűnt tanyavilág egyik iskolájának
helyén emlékoszlop állítására került sor. Tavaly,
a Fecskésparti tanyasi
iskola helyére került a
megemlékezés nyomán
az emlékoszlop. Alapítványunk vállalta a pénzügyi
lebonyolítást – számlánkra érkezett a gazdálkodók
illetve magánszemélyek
támogatása, illetve a támogatók készpénzes adományait fogadtuk.

hogy érdemes a gyermekek önfeledt játszását,
örömét támogatni!
Az Egészségnapot szeptemberben, az „autómentes nap”-pal egybekötve tartjuk meg, sok-sok
meglepetést és újdonságot
ígérve minden korosztálynak.
Az ősz folyamán jótékonysági bál megrendezése is a terveink között
szerepel, amelynek bevételéből a legkisebbeket és
a legidősebbeket kívánjuk
támogatni. Az óvodásoknak szeretnénk kedveskedni, illetve a sajnos
egyre idősödő falunkban a
rászorulóknak szeretnénk
a mozgását elősegíteni
kerekesszék beszerzésével.

Kérjük, adójuk 1 %-ának
felajánlásával segítsék
céljaink megvalósítását,
egyben szeretnénk megköszönni a 2017-es év
2017-ben ünnepeltük az 2018-as évi terveink kö- felajánlásait is.
erdélyi testvértelepülési zött szerepel a Gyermek- Adószámunk: 18381535kapcsolat 15 éves évfor- nap ismételt megszerve- 1-04
dulóját. Ezen alkalom zése május 26-án, mert a
méltó megünnepléséhez visszajelzések megerősíRamaszné Tóth Ibolya
is hozzájárultunk.
tettek bennünket abban,
kuratóriumi elnök

Kertbarát Junior Pályázat
A kertbarát kör és a közalapítvány Lengyel Györgyné Eliza ötlete nyomán, Kertbarát Junior Pályázatot hirdet
általános és középiskolás korú diákoknak konténerkertészet témakörben. Veteményezz bármi otthon fellelhető balkonládába, virágcserépbe, lyukas vagy repedt vödörbe, PET-palackba, hordóba vagy faládába. Készíts a
„konténerkertedről” fotóalbumot és mutasd be nekünk a munkádat. Fáradozásodat díjazzuk, így nemcsak az
általad megtermelt zöldségeket élvezheti a családod, hanem közös családi élményeket és vásárlási utalványokat
is nyerhetsz. A díjak átadására a Falunapon, 2018. július 14-én kerül sor. Ha szeretnél indulni a pályázaton,
csatlakozz a Kardoskúti Kertbarát Junior csoporthoz a Facebook-on, ahol a pályázattal kapcsolatban további
részleteket, ötleteket, segítséget és a díjakat is megtalálod! A pályázathoz a tavasz folyamán még lehet csatlakozni.
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Rejtvény

Ingyenes képzés
Ez a projekt a Gazdaságfejlesztési,- és Innovációs Operatív Program keretein belül valósul meg, elnevezése a
„Digitális szakadék csökkentése”, célja a lakosság digitális kompetenciájának fejlesztése, minél több ember
informatikai alapképzése.
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
Bárki részt vehet, aki 16 – 65 év közötti, rendelkezik
általános iskolai végzettséggel, nem áll középiskolával,
felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, valamint a képzéssel párhuzamos időben
nem vesz részt másik – EU-s vagy hazai forrásból megvalósuló – digitális kompetenciát fejlesztő képzésben.

1. Kertbarát kör tankertjének neve, 2. Újszülöttek ligetének elnevezése, 3. régen kisdedóvó intézménynek
hívták, 4. Március 15-i szimbólum, 5. Mohács híres róla,
6. Ennyi éve tart az emlékversenyünk, 7. Jó sakkozó
kardoskúti fiú keresztneve, 8. Jeles nap, 9. Húsvéti eledel,
10. A helyiek kedvelt sportja, 11. Takarékbankunk új
neve, 12 A rendőrség munkáját segíti.

INFORMÁCIÓK:
– A képzés 15 fős csoportban indul, 35 órás időtartamban
– Hiányzás nem megengedett,
– A képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak az érintettek,

Jelentkezés a 06/20/291-96-88-as telefonszámon Vargáné
Ajándék: a Békés Takarék ajándékcsomagja. Sorsolás: Neller Borbálánál, a létszámkorlátozás miatt mihama2018. május 8-án, 17 órakor. A műv.ház postaládájába rabb! A jelentkezőkkel közös megbeszélést tartunk a
kérjük bedobni a megfejtéseket, névvel, elérhetőséggel művelődési házban.
ellátott papíron.

Gondolatnyi előadás
Írta és Fotó: VP

Mátészalkaiak vendégjátékára invitáltuk az érdeklődőket a művelődési ház színháztermébe, április 21-én este.
A Gondolat Kamaraszínház tagjai az olasz szerző, Aldo
Nicolaj két egyfelvonásosát adták elő. A színdarabok
fordítója, Kovács László is megtisztelte az előadást.
A két abszurd dráma mindvégig lekötötte a közönség
figyelmét, a minimalista kelléktár, az egyszerűség előnyére vált a bravúros alakításoknak. Erdős László és
Kiss Csilla játéka az író által felvetett általános családi
problémák továbbgondolására sarkallt. Az előadás a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

hirmondo_2018_01_aprilis.indd 11

Impresszum
Kardoskúti Hírmondó
Kardoskút község ingyenes, közéleti időszaki lapja
Lapalapító: Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szerkesztőség címe: 5945, Kardoskút, Március 15. tér 1.
Tel.:+36/68/429-023, e-mail: ujsag@kardoskut.hu
Felelős kiadó: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
Felelős szerkesztő: Vargáné Neller Borbála Tünde
Szerkesztőség tagjai: Fekete Zita, Radics Vivien
Török Attila és Varga Pál
Nyomdai kivitelezés: Kolorprint Kft.
Készült 400 példányban
Terjesztve: Kardoskút településen
ISSN 2062-2562 (nyomtatott), ISSN 2062-2570 (online)
Információkat, híreket, javaslatokat szívesen fogadunk.

2018. 04. 22. 23:45:17

12

KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2018. május

Falunappal kapcsolatos felhívások
Az idei Falunap időpontja 2018. Közös családi-, baráti főzéseknek
július 14-e, szombat.
is helyet biztosítunk a művelődési
ház udvarán (előzetes jelentkezést
Igényfelmérés: A művelődési ház- kérnénk) illetve a megszokott pörban, a falunapon ebédre tartal- költfőző versenyre is jelentkezőket
mas gulyáslevest főzünk helybeni várunk. A pörköltfőzők megbeszéfogyasztásra mindazoknak, akik lése: 2018. június 26-án, csütörtökön
elővételi szándékukat jelzik, legké- 17 órától lesz a művelődési házban.
sőbb 2018. június 29-ig, amelyet
zeneszó mellett lehet helyben elfo- Helyi termelők, kézművesek begyasztani. A gulyásleves ára: 400.- mutatkozására is lehetőséget biztoFt/adag. A főzést legalább 50 adagra sítunk a Falunap keretében. Kérjük,
való visszajelzés után tudjuk biztosí- hogy részvételi szándékukat, hely
tani. A kellő létszám összeírása után, és egyéb igényeiket a művelődési
várhatóan júliusban kezdjük meg a házban jelezzék.
gulyásleves támogató jegyeinek árusítását. Figyeljék ezzel kapcsolatos Kardoskúti alkotók közös kiállítákésőbbi információinkat!
sát tervezzük a falunap keretében:

fotósok, festők, grafikusok, egyéb
alkotók munkáinak adunk bemutatkozási lehetőséget díjmentesen.
Jelentkezés és részletek: Vargáné
Neller Borbálánál.
Falunapi árusítás: Az idei évtől
ismét helypénz nélkül, de területfoglalási engedély birtokában lehet árusítani a Falunapon. Engedélykérés és
bejelentkezés a helyi önkormányzatnál történik, az árusításhoz szükséges dokumentumok birtokában.
Ezzel kapcsolatban Radics Vivienhez fordulhatnak a hivatalban.
Kérjük, hogy a helyi árusítók mihamarabb jelentkezzenek be!
Az oldalt összeállította: VNB

Kardoskúti tanulók kiemelkedő eredményei
Kopanyicza Lara, az Arany Dobókocka matematikai versenyen a 6.
osztályosok kategóriájában az első
helyen végzett 2017. novemberében.
A versenynek az orosházi Czina
iskola adott otthont. Iskolájában, a
Székács tanulmányi versenyen nemrégiben szintén ebből a tantárgyból
évfolyamgyőztes lett.
A Szentesi Silver Táncegyesület
oktatója, Papp Balázs tanítja Orosházán, az Eötvös iskola tanulóit
társastáncra. A kardoskúti gyerekek
közül szép eredményeket ért a közelmúltban Kovács Fruzsina. A kislány
édesanyja, Farkasné Lencse Ildikó
elmondta, hogy gyermeke 2016 ősze
óta jár rendszeresen iskolai tanórák
keretében illetve azon kívül is táncórákra. A táncolás öröme mellett a
csillogó ruhák, a szép hajviselet is
elbűvölte a harmadikos kislányt, aki
már nem először vett részt Szentesen, a Művészeti Iskolások Táncversenyén. A tavalyi szép helyezések
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ezüst minősítést, duóban 2 arany és
csapatban is arany minősítést szerzett. Ezen felül megkapta a legjobb
szólista különdíjat is a zsűritől.
Halász Martin az orosházi Eötvös
általános iskola végzős tanulója. Martin, a felsősök csapatának
tagjaként, a Karsai Alex, Horváth
Dominik, Csesznok Balázs összeállítású csapattal 6. helyezést ért el
Fotó: család holtversenyben február elején, a
után idén március 4-én, a Gyermek Békés Megyei Sakk Diákolimpián,
II. – nagyon kezdő – kategóriában Békéscsabán.
ért el dobogós helyezéseket párjával,
Szabó Dáviddal. A latin tánc- illetve Somogyvári Milán birkózásban
a standard tánc kategóriában is a 2. jeleskedik. Március 10-én, Zalaegerhelyen zárták a versenyt.
szegen rendezték meg a Diák II-es
Lőrincz Dorina mazsorett versenyek rendszeres résztvevője. Március 24-én, az orosházi művészeti
iskola minősítő versenyt rendezett,
ahol külföldi táncosok is megmérették magukat. Dorina öt produkcióval indult. Szólóban 1 arany és 1

birkózók szabadfogású országos
bajnokságát. Milán az Orosházi
Spartacus Birkózó Klubot képviselte,
a 32 kg-osok között 19 indulóból az
előkelő 5. helyet szerezte meg.
További szép eredményeket és sikereket kívánunk nekik!
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Kardoskúti rajzok a Táncsics Galériában
Április közepéig volt látható Orosházán, a Táncsics gimnázium zsibongójában az a kiállítás, amelyen
egy 11. osztályos kardoskúti diák
öt alkotásával vett részt.

van hozzá tehetségem és mondták
Anyáéknak, hogy ne hagyják ezt
elveszni. Így elsős koromban művészeti iskolába írattak, ahova hét
évig jártam. Itt kaptam meg a hatodik évben az Alapfokú Művészeti
Szép hagyomány, hogy az intéz- Bizonyítványomat, miután még egy
mény a képzőművészetet kedvelő évet tanultam a művészeti iskolában.
és gyakorló tanulói számára évek
óta lehetőséget biztosít Varga László - Voltak-e már képeid kiállítva?
rajzpedagógus szakmai irányításával
a bemutatkozásra, amely a diákok Amíg tanultam, addig a művészeti
többségének újabb ösztönözést ad iskolában félévente volt egy kiállítás,
a további fejlődéshez. A huszonkét amin egy-egy munkám szerepelt, de
kiállító egyikével, a kardoskúti Lő- ez az első komolyabb, ami most a
rincz Kittivel beszélgettem.
Táncsics Galérián volt látható.

szívesen rajzolok. Számomra jelentése van, ezért is kedvelem annyira.
- Milyen technikával dolgozol?
Nagyrészt festeni szoktam, de a
grafitot is szeretem. Van, hogy kombinálom a technikákat, például grafit
portrékhoz színessel részeket emelek ki. Az az érdekes az egészben,
hogy vázlatot sosem készítek, mindig a szemmel kezdem a rajzolást
és onnan haladok kifelé. Általában
festőceruzával szoktam dolgozni,
a kiállított munkáim mindegyike
azzal készült. Bízom benne, hogy
a közeljövőben szülőfalum művelődési házában is lehet kiállításom,
amelyhez a bíztatást megkaptam.

- Mióta rajzolsz?

- Milyen témák foglalkoztatnak?

Kisgyermek korom óta, a szüleim
mindig is támogattak ebben, s már
óvodás koromban rajzversenyeket
nyertem. Az óvónők is látták, hogy

A témáim változatosak, legtöbbször
az ember, az emberi arc és test. Az Úgy legyen, a további rajzok elkészíállatokat, mint témát is nagyon sze- téséhez további jó inspirációkat és
retem. Újabban az oroszlán az, amit ötleteket kívánunk!
VNB

Amit a lomtalanításról tudni kell
Mit szállítunk el a lomtalanítás keretében? A feleslegessé vált tárgyakat (bútor, egyéb lom) lakásban keletkező
mindennemű darabos hulladékokat, mely a lakossági rendszeres szemétszállítás keretén belül nem szállíthatók el.
Mire nem terjed ki az akció? Az ipari tevékenységből, vállalkozásból eredő hulladékokra, építési sitt törmelék,
autóroncs, gumiabroncs, szénpor, szerves trágya, zsákba töltött háztartási hulladékra, kerti hulladékra, zöldhulladékra (ág, nyesedék, lomb, fű) veszélyes hulladékokra(hűtőgép,Tv és egyéb elektronikai hulladékok, különböző
elemek akkumulátorok, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, zsírok, olajok, festékek,
veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb veszélyesnek minősülő anyagok .).
Szállítás a lomtalanítási ütemterv szerint a megjelölt időpontban a LAKÓÉPÜLET elől történik. Kardoskút
község közterületének tisztasága érdekében csakis erre az időpontra készítse ki a lomokat, azok elszállítására
A MEGADOTT NAPOKON 7 ÓRÁTÓL KERÜL SOR. Kérjük az akció keretében NE tegyen ki háztartási
hulladékot, mert azt a szél széthordja és a közterületet szennyezi. Az ilyen jellegű hulladékot a rendszeres szemétgyűjtés keretében szállítjuk el!
A lomtalanítás időpontja: 2018. május 24. (csütörtök) reggel 7 órától.
Az akció keretén belüli ingyenes szállítás csak az érvényes (aktív) szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonosokat
illeti meg. Kérjük a leüresített ingatlanok tulajdonosait NE helyezzék ki a lomokat, mert azok elszállításra nem
kerülnek. Lomtalanítással kapcsolatos információkat megtekinthetik a honlapunkon a www.ohunkft.hu címen,
valamint telefonon is érdeklődhetnek a 68/512-462-es telefonszámon.
Tisztelettel, A DAREH Bázis Zrt. –vel közreműködve: Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Helyi vállalkozók bemutatása - Török Dóra
Helyi vállalkozóink sorozatunk- - Hogyan jött a gondolat, hogy a peban Török Dóra gyógypedikűrös dikűrös szakmát megtanulja és ezzel
mutatkozik be Olvasóinknak.
foglalkozzon?
A 2000-es években még Székkutason
Manapság egyre többen vesznek laktam, amikor már a fejemben volt
igénybe pedikűrös szolgáltatást. a gondolat, csak egyéb körülmények
Öröm, hogy településünkön is van miatt váratott magára a tanulás.
lehetőség a lábápolás jótékony hatá- Abban az időben, amikor többet
sait megtapasztalni. Akik ódzkod- tartózkodtam Budapesten a lányonak, mert még nem igazán ismerik a méknál, akkor adódott egy kedvező
gyógypedikűrt, azoknak különösen lehetőség a fővárosban a szakma
figyelmébe ajánljuk e sorokat.
megszerzésére, így 2016 őszére elvégeztem egy képzést.
- Mi is az a gyógypedikűr?
A gyógypedikűr esetében nem - Mióta végzi ezt a tevékenységet?
kifejezetten a szépészeti pedikűrre A képzettség megszerzése óta végkell gondolni. A pedikűrön belül zem a lábápolást, amelyhez a gyaa bőrkeményedések, a tyúkszem, a korlatomat Budapesten szereztem
körömbenövések eltávolításával és meg, mivel huzamosabb ideig ott
a körömgondozással foglalkozom, tartózkodtam a kisunokám születése
amelyhez kérésre társulhat akár után. A fővárosban szalonban végezegy szolíd lakkozás, s egy kellemes tem a tevékenységemet, majd visszatalpmasszírozás is vérkeringés javító térve kis családomhoz Kardoskútra,
céllal. A masszírozás során a láb- a faluban és a környéken szívesen
ujjakat megmozgatom, a lábszár is megyek házhoz mindazokhoz, akik
finom masszírozásban, szinte csak a segítségemet kérik a lábápolásban.
simogatásban részesül a megfelelő Örömmel töltene el, ha a helyi venvérkeringés érdekében. Ebben az dégköröm bővülne a jövőben.
esetben természetesen figyelembe
veszem az orvosi ellenjavallatokat, - Egy-egy gyógypedikűrös kezelés
mivel nem mindenkinek ajánlott. után hogyan vélekednek a vendégei?

Mivel én magam is többször átéltem, hogy az ember komfortérzetét
mennyire jótékonyan meg tudja
változtatni az, ha foglalkozunk a
lábunkkal, ezért örömmel látom,
amikor egy-egy pedikűr után szinte
kicserélődnek a vendégeim. Többször mondták már, hogy a cipő
felvételekor mintha nem az a láb
bújna bele a megszokott lábbelibe.
Ennyit jelent, ha például a benőtt
körmöt eltávolítottam és emiatt már
nem nyom a cipő vagy egyéb zavaró
tényezőket is sikerül helyrehozni és
kiküszöbölni a talpon és a lábfejen.
Bízom benne, hogy a község lakói
erről az oldalamról is megismernek
és bizalommal fordulnak hozzám
mindazok, akik szeretnék kipróbálni
és rendszeressé tenni a lábápolást.
Higgyék el, kortól és nemtől függetlenül megéri időt szánni a lábunkra,
amely egész testünket hordozza. Egy
kellemes óra után szinte kicserélődik
az ember!
Munkájához jó egészséget kívánunk!
VNB

Olasz cserediákokat fogadott két kardoskúti család
Tavaly év végén, egy hétig vendégeskedett két olasz
diáklány községünkben, a Török és a Patakfalvi család otthonában. A fiatalok ittlétük alatt nem csak
községünkkel és természeti környezetével, hanem a
környék nevezetességeivel is megismerkedtek.

lett más országbéli fiatallal személyesebb kapcsolatot
kialakítani. A vendéglátókat szívükbe zárva, mindkét
olasz diák könnyes szemmel búcsúzott a kardoskúti
családoktól.
írta és fotó: Török Attila

Az olasz diákok megtekintették Orosháza főbb látnivalóit, a Gyopárosi strandon kívül jártak Gyulán,
Szegeden, a Lökösházi Bréda-kastélyban és egy napot
a fővárosban is eltöltöttek. A búcsúesten a magyar
néptánccal és népzenével ismerkedtek. A vendéglátó
kardoskúti diákok – Szóró Alexandra és Patakfalvi
Botond – az orosházi Táncsics gimnázium tanulói. Jó
alkalom volt számukra a német nyelv gyakorlása mel-
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Csemetét a Csimotáknak - az első metszés
Fotó: VP

A Kardoskúti Kertbarát Kör tagjaival március 8-án átadtuk ovisainknak a Csimotakertet. Kis csimotáink csillogó szemekkel, érdeklődve hallgatták a facsemeték fajtabemutatását, elhelyezték a fák tövéhez a saját készítésű
kis táblácskáikat. Elvégeztük a csemeték első éves koronaalakító metszését is. Idén ősszel folytatni szeretnénk
a Csemetét a Csimotáknak gyümölcsfa-ültetési programot, hogy minél több gyümölcsfajtával ismertethessük
meg a gyerekeket.
Gombkötő Judit
a Kertbarát Kör vezetője

A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub hírei
Nem volt eseménytelen a klub év eleji időszaka sem:
a farsangi időszakban csörögefánkot sütöttünk a
művelődési ház konyháján, majd a Mohácsi Busójárás kirándulás ötletét valósítottuk meg februárban,
amelyhez többen társultak hozzánk a községből.

Fotó: VP

Nőnapi vacsorás rendezvényt tartottunk márciusban,
majd megkezdtük a járásba tartozó nyugdíjas találkozó
szervezését Kardoskútra, amelyet május 4-én, pénteken
11 órától rendezünk meg a művelődési ház nagytermében. Erre a rendezvényre és a klubba is szeretettel várjuk
az érdeklődő nyugdíjasokat. Folyamatos meghívásaink
vannak a környékbeli nyugdíjas szervezetekhez: legközelebb április 21-én Nagyszénásra, április 28-án Rákóczitelepre látogatunk el, majd májusban Gerendásra
kaptunk meghívást a Kolbászgyúró versenyre, amelyen
tavaly is szép sikereket értünk el.
VNB
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Költészet napja új verseskötettel
Fotó: VP

Zvolenszki Andrásné neve nem
ismeretlen községünkben, hiszen
többen ismerhetik mint volt kőolajos dolgozó és úgy is, mint a
nyugdíjas irodalmi pályázatunk
évtizedes résztvevője.
A tavalyi kultúra napi rendezvényen első verseskötetét méltatta
beszélgetőtársa Koszorús Oszkár,
most a Költészet Napja alkalmából,
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a nemrégiben megjelent Lélekszirmok című verseskötetével ismerkedhetett meg a kis létszámú helyi
közönség. A nyitó pillanatokat az
orosházi Bokréta Népdalkör tette
meghittebbé, akik a költőnő egyik
versét énekelték el egy közismert
csongrádi népdal dallamára. Az
alkotás örömét, a lelki szárnyalást
és azt a belső örömöt fejezték ki a
megénekelt sorok, amelyek éltetik

az öt unokával büszkélkedő Z. Konkoly Juci költőnőt. Koszorús Oszkár
most is érdekessé fűzte a beszélgetés bő egy óráját, mely közben Z.
Konkoly Juci tolmácsolásában az
új versekből hallhattunk közel egy
tucatot. A könyvbemutató végén
az új kötet dedikálására került sor,
mely ezentúl a községi könyvtárban
is megtalálható.
Vargáné Neller Borbála

2018. 04. 22. 23:45:22

