A gyerekek mosolyáért
Fotó:VP.

Egy vidám délutánt varázsolt a
kardoskúti gyerekeknek, unokáknak
a Kardoskút Községért Közalapítvány a gyermeknap alkalmából.
Sokak önzetlen segítsége és munkája
révén minden résztvevő palacsintázhatott a program alatt. Különböző
kézműves tevékenységekhez ülhettek le kicsik és nagyok, emellett a Bé-
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kés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjai népi játékokkal ismertették
meg az érdeklődőket. Szórakoztató
bábelőadás is színesítette a napot,
amely közben a szülők is nevették
a Kacagó Bábszínház poénokkal
tűzdelt játékát. A gyereknapon sem
maradhatott el a vetélkedés a gyerekek között, amelybe pár szülő is
bekapcsolódott: így volt eperevő-,

csokievő- és palacsintaevő verseny.
A programok sorát énekszó zárta:
népszerű mesék dalait és ismert
számokat énekeltek a Diamonds
együttes tagjai. A közalapítvány
minden segítő közreműködőnek és
önkéntesnek köszöni a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott
segítségét.
VNB
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Pillanatképek az óvodai életből

Fotó:VP.
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Alpolgármesteri tájékoztató
Az alábbiakban kívánom Önöket tájékoztatni az elmúlt
időszak fontosabb eseményeiről, történéseiről. Lengyel
György polgármester lemondását követően az átadásátvételi eljárás - a törvényi előírásoknak megfelelőenáprilis 30-án megtörtént. A folyamatban lévő ügyeket
ismertem, illetve megismertem. Az önkormányzati
hivatalban további két személyi változás történt: Tóth
Józsefné nyugdíjba vonult, illetve Móga Petra saját
kérésére máshol folytatja a munkát. Mindkettőjüknek
ezúton is köszönöm az elvégzett munkát, jó egészséget
kívánok a továbbiakban! A megüresedett álláshelyek
meghirdetésre kerültek, örülök neki, hogy helyi kötődésű, fiatal munkatársak érkeznek július 1-től ezekre
a helyekre.
A képviselő-testület által a pénzügyi év tervezésekor
összeállított költségvetés végrehajtása folyamatban van,
a megvalósítása időarányos ütemben halad. Az idei évben a fejlesztésekre közel húszmillió forintot tervezett
be a testület. A következőkben a már megvalósult, vagy
éppen folyamatban lévő munkálatokat ismertetem.
Az olvasókörhöz vezető út stabilizálása szórt útalappal
megtörtént. Az államigazdaság településrészen a közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése elkezdődött.
Ugyanezen településrészen a Kaszaper-Orosháza közötti buszmegállóhoz fedett megállóhely kivitelezése is
folyamatban van. A művelődési házban jelenleg több
belső felújítási munka is elkezdődött. E sorok írásakor
az elavult fénycsövek helyén már korszerű, energiatakarékos LED világítótestek találhatóak. Ezzel a jövőre
nézve költségeket tudunk csökkenteni, hiszen nagyobb
fényerő mellett kevesebb energiát használunk fel. A
nagyterem és a színpad elhasznált, kopott parkettájának
lecserélése korszerű, magas kopásállóságú burkolatra
befejeződött, emelve ezzel az önkormányzati és családi
rendezvények színvonalát. Gondolva az idősekre, kisgyermekes családokra, illetve mozgássérült társainkra
döntött úgy a testület, hogy mozgáskorlátozott mosdót
alakít ki pelenkázó lehetőséggel a művelődési ház folyosón lévő tárolóból. Ezen munkálatok is elkezdődtek.
A művelődési ház udvarán, a volt tekepálya épületében
is folynak jelenleg felújítások. Az egykori épület mára
három részre tagolódott. A Petőfi utca felőli részben
kialakított edzőterembe megérkeztek az új sporteszközök. Itt mondok köszönetet Novák István helyi lakosnak
a szakmai segítségért. A kardoskúti lakcímkártyával
rendelkező 18 éven felüliek továbbra is ingyenesen hasz-
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nálhatják a kibővített lehetőségekkel rendelkező termet,
amelynek bejárati ajtaja is le lett cserélve nemrégiben.
Az épület középső részében került kialakításra a helyi
fiatalok kezdeményezésére egy ifjúsági klubhelység. A
korábban zsúfolásig megtöltött raktárhelységet mára
nagyon szépen felújították a klubtagok, Őzse Zoltán
irányítása, segítő közreműködése mellett. A helységet
Szabó László helyi vállalkozó festette ki díjmentesen.
Kialakításra került egy vizes blokk, illetve egy mosdó
helység. Az ifjúság 150.000 -Ft összértékben vásárolhat
magának ebbe a helységbe, közösségi célokra társasjátékokat. Az óvodában a lámpatestek korszerű LED fénycsövekre lettek cserélve, illetve a Magyar Falu Program
pályázaton belül a napokban kerül beadásra az óvoda
teljes fűtéskorszerűsítése, festése. Az egészségházban
önerőből közel ötmillió forintos fejlesztés valósul meg:
légkondicionáló lett felszerelve a váróteremben, illetve
a fogorvosi rendelőben is hamarosan beszerelésre kerül
egy klíma. Megújulnak a bútorzatok a háziorvosi és
fogorvosi rendelőben. Korszerű betegágy lett beszerezve a háziorvoshoz, hallás és látásvizsgáló eszköz
vásárolva a védőnői szolgálatnak. A fogászati rendelő
egy röntgengéppel gazdagodik, szintén önerőből. Egy
Belügyminisztérium által kiírt és elnyert pályázatnak
köszönhetően szolgálati mosdóhelység fog kialakításra kerülni az egészségház védőnői szolgálata felőli
részen, illetve az épület egy részének aljzata újul meg.
Továbbá több bútorzat beszerzése is ezen pályázatnak
lesz köszönhető.
A költségvetésben felszabadult források terhére – olyan
tételek, amelyek egyéb okokból nem valósultak meg –
átcsoportosításokat kezdeményeztem, amelyet a Képviselő-testület jóváhagyott. Ilyen például a templomtól a
temetőig tartó szakaszon, a kerékpárút melletti részen
további négy közvilágítási lámpatest elhelyezése. Így
a téli- illetve a koraesti időszakban biztonságosabban
megközelíthető lesz a temető. Továbbá igény merült fel
a Gyulamező településrészen is közvilágítás kiépítésére.
Ezen a részen energiatakarékos napelemes lámpákból fog kettő oszlop megvalósulni. Kültéri padok és
szemétgyűjtő edényzetek lettek vásárolva, amelyek
a Petőfi utcán lesznek kihelyezve. Az átcsoportosítás
tartalmazott még egy közlekedési tükröt, amely a Táncsics-Munkácsy sor kereszteződésében lett elhelyezve,
segítve ezzel a biztonságos közlekedést.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
A közmunka programunkban idei évre tervezett járdaépítést és a közterületeink rendben tartását nagy
mértékben nehezítette a lehullott csapadék mennyisége
és annak gyakorisága. Az alacsony létszám mellett úgy
gondolom, hogy a közmunkásaink mindent megtesznek a munkálatok időbeni elvégzéséért. Országos
problémát jelent a tavaszi nagy esőzések után a szúnyog
invázió. Kardoskút község területére megigényelte
önkormányzatunk a Katasztrófavédelemtől a légi szúnyoggyérítést, őnerőből pedig megvalósult a földi úton
történő permetezés. A következő hetekben továbbra is
erős, néhol extrém szúnyogártalommal kell számolni.
A katasztrófavédelem a legfertőzöttebb területeken folyamatosan szervezi a védekezési munkálatokat. Bízunk
benne, hogy mihamarabb sorra kerül településünk.
Pályázatok tekintetében a következőkről tudom tájékoztatni a kedves Olvasókat: a WIFI4EU pályázaton elnyert
közel ötmillió forintból a településünk főutcájának
nagyrésze, intézményeink, parkjaink és forgalmasabb
kereszteződéseink kerülnek ingyenes WIFI elérésre. A
munkálatok várható kezdési ideje július 15. A jövőt tekintve erre a hálózatra egy belső térfigyelő kamerarendszert lehet majd ráépíteni. Több beadott pályázatnak is

várjuk még az eredményét: tanyagondnoki szolgálatok
fejlesztésére kettőmillió forintos, egészségházba orvosi
eszközök hárommillió forintos, az egészségház aljzatának felújítására közel hárommillió forintos beadott
pályázatunk van. Az evangélikus egyház - önkormányzatunk segítő közreműködésével - a gyülekezeti
ház épületének felújítására 15 millió forintos pályázati
döntésre vár. A művelődési ház udvarán lévő konyha,
illetve zöldségelőkészítő és kemence pályázatunk szintén 15 milliós eredményére is várunk. A Magyar Falu
Program keretein belül minden adandó lehetőséget
meg fogunk pályázni. Többek között lehetőségünk fog
nyílni a korábban leírt óvodai fűtéskorszerűsítésre,
gépbeszerzésre (platós kisteherautó), belterületi utak
fejlesztése (belterületi kerékpárút felújítása). Bízunk
a minél sikeresebb pályázati eredményekben. Az év
további részében még több nagy rendezvény áll előttünk. Bíztatok mindenkit, hogy lehetőleg minél több
programon vegyen részt, erősítve ezzel a közösséget.
Ezúton köszönöm meg mindazon lakosoknak, akik
ötleteikkel, javaslataikkal esetleg gondjaikkal megkeresnek, hogy segítik a közös együtt gondolkodást.
Kérem, hogy ezután is keressenek bizalommal engem,
a képviselő-testület tagjait vagy a hivatal munkatársait.
Varga Pál alpolgármester 06 20 972 4182

Önkormányzati hírek, hivatali közlendők
Az alábbiakban az elmúlt időszak fontosabb történéseit, Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőilletve az aktualitásokat foglaltam össze.
testülete az 5/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletben
döntött a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrenÁprilis hónapban került napirendre a beérkezett civil deléséről. A Rendelet alapján a nyári igazgatási szünet
pályázatok elbírálása. Hat szervezet tevékenysége került 2019. augusztus 21. (szerda) naptól 2019. augusztus
támogatásra, összesen 1.700.000 Ft összegben, a terve- 30. (péntek) napig tart. Az igazgatási szünet alatt az
zett előirányzatnak megfelelően. A támogatott szerve- ügyintézés szünetel.
zetek céljai, összhangban a hatályos rendelettel, a helyi
közösség kulturális, művelődési, sport és szabadidős A hivatal személyi feltételeiben változás következett
lehetőségeinek kiteljesedésére irányulnak.
be, amelyek betöltésére pályázati eljárás keretében van
lehetőség, amelyek eredményesen zárultak, így a hivatal
Meghirdetésre került a „Kardoskút Községért” és az változatlan színvonalon igyekszik kiszolgálni a lakossági
„Év embere” kitüntetésekhez kapcsolódó javaslattételi igényeket a jövőben is.
felhívás, melynek határideje 2019. május 31. napja volt.
Beköszöntött a nyári meleg, ám csapadékosabb időszak,
A soron következő, májusi testületi ülésen a település így kérjük a közösségi együttélés nyugalmának érdekévezetői elfogadták a 2018. évről szóló zárszámadási ben és a korábbiakban kialakult jó tapasztalatok alapján,
rendeletet, emellett a jogszabályoknak megfelelő tör- továbbra is fokozott figyelmet fordítsanak a növényvényes működés biztosítása érdekében, a Szervezeti és védelmi- és állatvédelmi előírások betartására, melyek
Működési Szabályzat módosításával, lehetővé vált az kapcsán hivatalunk folyamatos ellenőrzéseket tart.
Ügyrendi Bizottság tagjaként nem képviselő, hanem
úgynevezett külső tag megválasztása.
Radics Vivien
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Elköszönök, kedves Kardoskútiak
Elérkezett az idő, hogy mint a Polgármesteri Hivatal
dolgozója elköszönjek a lakosságtól, de mint magán
ember továbbra is félig falubelinek érzem magam,
hiszen ha jól számolom, közel 30 évet töltöttem napi
szinten a településen.

reműködtem az első, és az utána közvetkező falunapok
szervezésében, lebonyolításában, és biztosan még jó
páran emlékeznek az első Kihívás Napjára, amit az
iskola igazgatóhelyettesével együtt szerveztem. Közös
kézilabda meccset játszottunk az Önkormányzat dolgozói, a MOL és az Agrár Zrt nő dolgozóival. Számomra
Mikor Kaszaperről Orosházára költöztünk, jött az ötlet, felejthetetlen kihívás volt.
hogy ha már a férjem Kardoskúton dolgozik (MOL), akkor én is próbáljak meg itt elhelyezkedni. Kezdetben egy Munkám során megpróbáltam a legjobb tudásomat
gyermekes fiatalként szociális ügyintézőként kezdtem, adni, remélem sok embernek tudtam segíteni, de biés csak besegítettem a pénzügyre. Mikor Verasztóné zonyára vannak, akik elégedetlenek voltam velem. De
Irénke visszatért GYES-ről, akkor volt egy kis szünet, a munkámat, a hozzáállásomat Önök és a kollégáim
majd Ramasz Imre polgármester megkeresére pénz- tudják a legjobban minősíteni, megítélni. Valahol kívánügyesként tértem vissza a hivatali munkába, és attól csi is lennék rá, hogy vajon miket mondanának rólam.
kezdve a pénzügy minden területét bejártam. Sajnos Most, hogy a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját
már egyikőjük sem olvashatja a soraimat, de jó szívvel igénybe veszem, szeretném megköszönni a volt és jeemlékezem mindkettőjükre.
lenlegi kollégáimnak az együtt töltött munkás éveket,
a feladatok közös megoldását.
Hosszú volt ez az időszak, de így volt idő megismerni
a lakosokat, és nem csak ügyfélként, hanem jó ismerő- Kívánom a Kardoskúti lakosoknak, hogy maradjon ez a
sökként, barátokként köszöntöttük egymást, ha bárhol kis falu ilyen szép, és az önkormányzattal összefogva tetalálkoztunk. Igyekeztem nemcsak hivatali ügyintéző gyenek meg mindent, hogy élhető, szép település lehessen.
lenni, hanem aktívan részt venni a falu életében, közTóth Józsefné

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
A csapadékos időjárás nem kedvezett sokáig a köztereink rendezéséhez. Amint egy kicsit tartósabbá vált
a jóidő, rögtön elkezdtük a virágosítást. Az idei évben
Csanádapáca Község Önkormányzatának START munkaprogramjában készült virágládáiba ültettünk szemet
gyönyörködtető növényeket, köszönet lelkiismeretes
munkájáért Tóth Józsefné, Icu kolleganőnek.
Fotók és cikk:VP.
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Önkéntesek a Gyermeknapon
Izgalommal vártuk ebben az évben is a Gyermekna- tén önkéntes munkatársak segítségével oldottuk meg
pot. Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk és ezt a feladatot. Az alapanyagokból falra akasztható
gyönyörű napsütéssel örvendeztetett meg bennünket. díszeket lehetett alkotni többszínű kartonpapír, vékony
szalagok, gyöngyök és ragasztó segítségével. CsodaMár jóval a programok kezdete előtt összegyűltek az szép és fantáziadús munkák születtek. Tótkomlósról
önkéntes segítőink, akik az EFOP 1.5.3-16-2017-00062 a Család és KarrierPont kedves munkatársai tisztelték
Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzár- meg a rendezvényünket karkötőkészítéssel és csillámkózás érdekében pályázatunkkal működtek közösen tetoválással. Mindkét folyamathoz várták a kicsiket
együtt, hogy összeszereljék a sátrakat, asztalokat és és nagyokat egyaránt. Természetesen a minden helyi
padokat hozzanak, illetve a palacsintatészta egy részét rendezvényen felkért kézművesünk, Andrékó Pálné és
összeállítsák. Minden nagyon szervezetten működött leánya asztalánál is nagyon sokan voltak az érdeklődők.
aszerint, ahogy előtte megbeszéltük. Mindenki tudta Ők mézeskalács szívecskéket és gyöngyöket hoztak. A
a feladatát, de természetesen egymás munkájába is szívecskéket mindenki sajátságos módon díszíthette
besegítettek.Amikor készen lettek a sátornak az össze- a különféle színekkel összekevert tojásfehérjével, a
állításával, asztalokat és a sütéshez rezsót, gáztűzhelyet, gyöngyökből pedig karkötőt lehetett készíteni. Ezeken
zsámolyégőt helyeztek el és összeszerelték a gázpalack- kívül bábszínház, különböző típusú ügyességi vetélkal. Közben az első adag palacsintatésztát kihozták kedők, rajzverseny, trambulin is várta a gyermekeket
és elkezdték sütni az önkéntesek. Amire hivatalosan ezen a szép napon. Az önkéntes segítőimnek ezúton is
elkezdődött a Gyermeknap, már elég sok palacsintát köszönöm a rengeteg támogatást, az összetartást, ami
elkészítettek és megtöltöttek segítőink. A pályázati az egész délutánt jellemezte. Mindenki kivette a részét
támogatáson kívül további felajánlás is érkezett a hoz- a munkálatokból. A nap végén az összepakolásban és az
závalókból, így a rendezvény folyamán mindenki bőven elrakásban ugyanúgy segítettek, mint a palacsintatészta
tudott fogyasztani a kedvelt finomságból. A pályázatunk bekeverésében, illetve sütésében. Nagyon jó csapat vera kreativitás iránt érdeklődőknek is kedveskedett. Szin- buválódott össze!
Perendy Nóra EFOP munkatárs

Öt település vesz részt a pályázatban
Prozlikné Csorba Melinda vagyok. Településünkön
hivatali munkám mellett veszek részt az EFOP-3.9.2-162017-00027 „Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából” pályázatban. Öt települést
érint a projekt. Kardoskút, mint konzorciumi partner
vesz részt a pályázatban, amelynek szakmai munkatársi
feladatainak ellátására 2018 júliusában Lengyel György,
Kardoskút volt polgármestere kért fel.
A projekt fő célja a területi különbségekből adódó
társadalmi hátrányok csökkentése a közszolgáltatások
tekintetében, ezzel párhuzamosan a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Továbbá a
gyermekek és tanulók - kiemelten a hátrányos helyzetű tanulók - közneveléshez és felsőoktatáshoz való
hozzáférésének javítása, valamint komplex óvodai
szolgáltatás, ahol a család kapja a központi szerepet.
Munkám során a szakmai vezető által delegált feladatokat végzem, a programok szakmai megvalósításának
szervezésében látom el feladataimat, együttműködve a
projektben résztvevő településekkel. A helyi humán
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közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéseit,
valamint a Kodolányi János Egyetem által szervezett
képzések lebonyolításában segédkezem, adminisztratív feladatait látom el. Feladataim közé tartozik a helyi
civil szervezetekkel történő együttműködés is. Több, a
projekt egyes elemeinek megvalósításában végeztem és
végzek előkészítő feladatokat. Példaként említeném, a
helyi óvodában már két alkalommal megvalósult Kis
Lurkó egészségnapot, vagy az Egészségnap a családok
egységéért elnevezésű programelemet, vagy a Mesedélután szülőkkel programot. 2018 szeptembere óta több,
a közszolgáltatásban dolgozó szakember tudását gyarapító sikeres képzés megvalósításában vehettem részt,
amelynek végén sikeres vizsgát tettek a képzésekben
résztvevők. Bízom benne, hogy a képzéseken, illetve a
projekt programjaiban résztvevők hasznosítani tudják
az ott elsajátított tudást, élményt a jövőben; legyen szó
továbbtanulásról, mindennapi munkavégzésről, vagy a
szülőkkel eltöltött tartalmas programokról.
Prozlikné Csorba Melinda
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Bemutatkozik két új vállalkozó
Két helyi vállalkozót szeretnénk bemutatni Olvasóinknak, akik az év első
felében kezdték meg működésüket a községben.
Az Orosháza-Tótkomlós
közötti átmenő forgalom
is jó hatással van a helyi lángossütödére, amelyet Kulják Pálné Erzsike
üzemeltet. Vállalkozóként
áprilisban kezdte meg az
önállósodást, amelynek
részleteiről kérdeztük.
- Milyen meggondolásból
nyitott önálló vállalkozást?
Elsősorban megélhetés
miatt és ha már kaptam
kedvező lehetőséget és támogatást Márta Misiéktől
a helység kapcsán az üzemeltetéshez, úgy gondoltam, belevágok. Köszönöm nekik a biztatást és
legnagyobb fiamnak is
a nyitáshoz nyújtott sok
segítséget.
- Mikor nyitott meg az Erzsi
Büfé?
Április 9-én nyitottam, a
születésnapomon.
- Milyen termékkörrel
várja a vendégeket?
Vasárnap kivételével minden reggel 10 óráig elsősorban csak lángossal.
A hagyományos lángos
mellett különféle töltött
lángosokat is készítek.
Töltelék szempontjából
vannak egyedi kérések
is, amiket igyekszem teljesíteni. Délelőtt 11 óráig vagyok még az üzletben, akkor már hideg- és
melegszendvicset, illetve
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Fotó:VNB.
üdítőt és kávét árulok.
-A nyitás óta érkezett-e
egyéb vásárlói igény?
Igen, nagyon szeretnék,
hogyha lenne gyros is, de
mivel kicsi a helyem, erre
nincs lehetőségem.
-A lángossütő nyitva tartását hogyan tervezi, szezonális lesz vagy folyamatos?
Egyenlőre úgy tervezem,
hogy december 20-ig szeretnék nyitva lenni, az
ünnepnapok után januártól ismét nyitok. Nyitva
tartási időben telefonon
is szólhatnak nekem és
előrendelhetnek.
-Kik vásárolnak legfőképpen?
Érdekes, hogy hétköznap
inkább az átutazók, a munkások, viszont szombaton
pedig szinte csak Kardoskútiak jönnek hozzám.
-A jövőre vonatkozóan
vannak-e egyéb tervei?
Június 3-tól már hétköznap délután is nyitva vagyok szendvicsekkel, üdítőkkel fél 5-től este 7-ig,

amit szeretnék tartani a
nyári időszakban. Ha lesz
rá igény, akkor még hos�szabb nyitva tartással és
akár szombat délután is
kinyitok. A későbbiekben
lesznek akcióink is, addig
is mindenkit szeretettel
várok az Erzsi büfébe!
A sütés szeretete és a vállalkozói kedv összetalálkozott Zsigovics Erika
életében, amikor valamivel
ötvenen túl elvégezte a
cukrászképzést és megnyitotta a Süti Műhelyt.
- Milyen meggondolásból
nyitott műhelyt?
Kardoskúti születésű vagyok, volt időszak, amikor nem tartózkodtam
itt, de az élet úgy hozta,
hogy mégiscsak visszatelepültem. Elgondolkoztam
azon, hogy mit is tudnék
önállóan csinálni. Mindig
is szerettem sütni, amikor
Pesten voltam akkor is
foglalkoztam ezzel, de az

akkori munkám teljesen
más volt. Leginkább azért
gondolkodtatott el a sütés,
mert aki foglalkozik a sütéssel és látja, hogy mit lehet kapni az áruházakban
és a recepteket nem ismerő
cukrászdákban, felháborítja. Szeretném, ha a mostani fiatalok is megismernék
azokat az ízeket, amiket a
nagyanyáink készítettek.
Ők zsírból és vajból készítettek süteményt, ami ízre
is teljesen más. A lehetőség
pedig úgy adódott, hogy a
munkaügyi központ finanszírozta a cukrászképzést,
sikeresen elvégeztem és
kaptam egy bizonyítványt.
Így lehetőségem volt arra,
hogy nyissak egy önálló
műhelyt. Csak műhelyben
gondolkoztam, bár a falubeliek azt gondolták, hogy
itt egy cukrászda lesz. Úgy
gondoltam, hogy egyenlőre egymagam, önállóan
szeretnék dolgozni.
(folytatás a 8. oldalon)
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folytatás a 7. oldalról
Bízom abban, hogy elfogadják a lakosok azt, hogy
ez nem úgy működik, hogy
beugrom és válogatok kéthárom sütiből, hanem ha
lesz egy családi esemény,
szülinap vagy lakodalom,
vagy éppenséggel nincs
idő sütni, akkor is kaphatok finomat, mert egy
telefon és megbeszéljük.
- A termékkört hogyan
alakította ki?
Vannak a hagyományos
sütik, az úgynevezett lakodalmas sütik, az aprósütik,
a zserbó illetve a másik
oldalon a torták. A tortáknál nagyon szeretném,
ha elsősorban az íz lenne
a fontos, és nem az, hogy

mindenféle agyonsűrített
cukortermékkel burkoljuk be, mert az nem ad
élvezetet. Nagyon szép
tud lenni és sok pénzt ki
lehet adni érte, de amikor felszeleteljük, akkor a
bevonat fele átkerül egy
másik tányérba, mert azt
nem esszük meg.
- A hagyományos készítésű sütemények mellett a
különböző ételallergiában
szenvedőknek tud-e speciális süteményt kínálni?
Akik ismernek, azok tudják, hogy az ételallergiások
és a különleges süteményt
igénylők körében is jártas vagyok, mert nálunk
a családban is volt erre
szükség, viszont ezzel na-

gyon finoman kell bánni.
Akinek diabetikus süti kell
vagy laktózmentes, minden további nélkül megoldható, de a gluténmentes
sütemény nagyon komoly
körültekintést igényel.
- Jövőbeni tervek vannak-e?
Nem szeretnék nagy vállalkozás lenni, legfeljebb
egyszer egy fővel bővítenék, ha olyan szintű mindennapos rendeléseim
lennének. Szeretnék minél
több lagzis rendezvényt
elérni. Az ismert közösségi
oldalon például ezért is
van fent a vásárhelyi perecem, a tortáim, sütijeim.
Bármilyen egyedi kérést
igyekszem megoldani.

-A vásárlói kör hogyan
alakult?
Egyenlőre a falubeliek rendelnek, akik pedig már
vásároltak tőlem, azok
ajánlanak engem a szomszédoknak, ismerősöknek.
Helyi rendezvényekre is
sütöttem már, a szájhagyomány viszi a hírem. Kérem,
ne ijedjenek meg attól,
hogy nem tudok konkrét
nyitva tartást mondani,
mert mondjuk napközben
el kell mennem áruért.
Telefonon (30/952-02-04),
a közösségi oldalon és itt
a műhelyben személyesen
is el tudnak érni. Szívesen
állok a rendelkezésükre!
Vargáné Neller Borbála

Kishírek a nyugdíjas klub életéből
Májusban többféle programon vettek részt nyugdíjasaink, esten szórakoztunk együtt. A Békéssámsoni Aranyeső
helyben illetve más környékbeli településen.
Nyugdíjas Klubhoz rá egy hétre voltunk hivatalosak,
ahol mindig jókedv és sok tombolanyeremény vár
Május elején a nagymamák köszöntésére került sor minket. Az idén sem jöttünk üres kézzel haza, vidám
egy keddi klubfoglalkozás keretében, amelyre a faluból napot töltöttünk el.
általános iskolások készültek műsorral. Sarkadi Leila,
Fánczi Réka és Kovács Fruzsina verseltek és énekeltek, A Nagyszénási Barátság Nyugdíjas Klub hatodik alkaStelbaczki Réka hegedűszóval köszöntötte az ünne- lommal rendezte meg a Magyar Autóklub Nagyszénási
pelteket. Ezen felül saját készítésű papír szívecskével Csoportja és a Orosháza Városi Balesetmegelőzési
ajándékozták meg a gyerekek a klub tagjait. Községünk Bizottsággal együttműködésben az időskorúak kresz
harmadik alkalommal hívta meg az Orosházi Járásba vetélkedőjét. Hat klubtagunk képviselte Kardoskutat a
tartozó nyugdíjas klubokat, egyesületeket. A május 10-i versenyen. A kiselőadást követően elég nehéz kérdésektalálkozóra tíz közösség fogadta el meghívásunkat, egy ből állt a totó. A megoldások ismertetése után oklevéllel
hangulatos találkozóra került sor, száztíz résztvevővel. és jutalomcsomaggal tért haza a kardoskúti csapat.
Ezen alkalomból kiállításmegnyitóra is invitáltuk az
érdeklődőket, amelyen a marosvásárhelyi születésű, Július 3-án Kardoskút ad otthont a XIII. Járási Nyugimmáron 25 éve Magyarországon élő Nagy Margaréta díjas Kulturális Fesztiválnak, ahol ebéd előtt műsorokalkotásait is megcsodálhatta a nagyközönség. A kiállítás kal szórakoztatják egymást a különböző települések
egy hétig volt látható a művelődési ház nagytermében. nyugdíjasai: lesz ének, tánc és sok vidámság. A délután
zenés jóhangulatáról Kasza Béla és Hegyi Pál zenészek
Másnap a Rákóczitelepi Nyugdíjasok Érdekvédelmi gondoskodnak.
Egyesületének 30. jubileumi ünnepségén jöttünk össze,
s a kialakult jó kapcsolatot szimbolizáló szalagunkat mi Augusztus 31-ére kirándulást szervez a fővárosba a nyugis felkötöttük a vándorbotra. A hivatalos köszöntések díjas klub, amelyre a községből minden utazni vágyót
után mintegy száz résztvevővel egy zenés vacsorás szeretettel várunk. Vargáné Neller Borbála klubvezető
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Méhcsípés és allergia
Ismét szezonja van a tavaszi virágzás és nyár idején a
rovarcsipésnek. Az egyébként nagyon hasznos méhek fullánkjában lévő anyagra is lehetünk érzékenyek.
Allergia csak akkor mutatható ki laboratoriumilag , ha
már történt méhcsípés az ember életében.

Ájulás és szívmegállás követi az eddigi tüneteket. Ezt
anafilaxiás sokknak nevezzük. A tünetek nagy részéért
a vérnyomás gyors csökkenése a felelős.

Azonnali teendő a 112-es segélyhívó szám tárcsázása.
Tilos kálciumot itatnia beteggel, nem segít, de később
A csípés helyén duzzanat keletkezik, mely ég és fáj felszívódva tovább csökkenti a vérnyomást.
viszket. Ez nem allergia, a fennt említett tünetek helyi
reakciók. Nem szükséges általában orvosi ellátás, Fenis- Ami valóban segít Tonogen - Adrenalin injekcio adása.
til gél, borogatás megteszi. A laza szövetek duzzanatra Létezik autó injekciós forma EPIPEN néven. Comb
még hajlamosabbak, pl. az arc, a szem körüli részek. izomba mélyen beadva, a tűt 10 másodperc múlva
szabad kihúzni. Elsősegélynek kiváló ,, aki már átesett
Allergiás reakciók nem a duzzanattal kezdődnek. A anafilaxiás állapoton mindig magával kell hordania
beteg a csípés után néhány perccel elgyengül, szívdo- az előre töltött fecskendőt. Ezzel egyidőben azonban
bogásérzet, zavartság, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, HíVNI KELL a MENTŐSZOLGÁLATOT.
pánikszerű tünetek jelentkeznek. Majd ezután émelygés, hányinger, hasi görcsök, székelési inger, sápadtság, Magam és Kollegáim nevében kivánok élményekben
izzadás jelentkezik. Kicsit késöbb ajak nyelv duzzanat, dús, egészséges nyarat!
szem körüli ödéma, gége ödéma okoz légzési akadályt. Az oldalt összeállította: Dr. Fodor Zsuzsanna háziorvos

Tények és tévhitek a kullancsokról
Tény, hogy egyre több kullancscsípéssel jelentkező
paciens érkezik a tavasz megjövetelével. A kullancsok
a nedves füvek között élnek, kedvez nekik a meleg
és nedves környezet, nagyon meleg aszályos időben
elpusztulnak.

Minél tovább van a bőrben, annál nagyobb az esélye a
fertőzésnek. A kullancs által terjesztett encephalitis vagy
agyvelőgyulladás ellen védőoltással védekezhetünk.
Védőoltás bárki által megvásárolható.

A szintén kullancs terjesztett Lyme kórra nincs védőNem a fáról potyognak le, vagy ugranak ránk, a fűből oltás.
másznak a lábunkra. Tehát, ha valakinek a nyakán vagy
füle mögött találjuk, oda bizony felmászott.
Az, hogy fertőzött vagy nem egy kullancs, azt senki –
még az egészségügyi személyzet sem tudja.
A kullancs észlelésekor AZONNAL el kell távolitani.
NEM kell csavargatni, mert nincs rajta menet, határo- Az eltávolítást követően néhány napig a csípés helyét
zott mozdulattal kihúzzuk. Az eltávolítás NEM igényel figyeljük. A csípés helyén a vörös folt normális reszakmai felkészültséget. NEM kell nővérnek vagy or- akció. Növekedést mutató nagyobb vörös szélű folttal,
vosnak lenni, AZONNAL ki kell húzni. Előfordul, hogy bőrgyógyászt, háziorvost kell keresni.
a SZÁJSZERVE – nem a feje – beszakad, ennek nincs
jelentősége, majd később kiesik. NE terheljük az egész- A fertőzés tényét 4-6 héttel a csípést követően lehet
ségügyet a kullancs eltávolításával, ez csak idővesztés. vérvétellel igazolni, vagy cáfolni.
Dr. Fodor Zsuzsanna
helyettesítő háziorvos
Rendelési idő:
hétfőn 11:30 és 13:30
kedden 8:00 és 10:00
szerdán 11:30 és 13:30

hirmondo_2019_02_junius.indd 9

csütörtökön 8:00 és 10:00 csütörtökön 8:00 és 11:00
pénteken 11:30 és 13:30
pénteken 11:00 és 14:00
A rendelő nyitvatartása:
hétfőn 11:00 és 14:00
Rendelés helye: 5945
kedden 8:00 és 11:00
Kardoskút, Petőfi u. 12.
szerdán 11:00 és 14:00
Telefon: 06-68-429-025

Azonnali, sürgős ellátást
igénylő, súlyos esetben a
mentőszolgálat hívandó!
(104)
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Fejlesztések az Egészségháznál
Az orvosi rendelőbe belépve rögtön
szembetűnik, hogy a váróterem
megújult az új, komfortosabb várótermi székekkel, illetve a nyári
melegben az újonnan beszerelt
klíma áldását is érezhetik a betegek. A többi pozitív változásról Dr.
Fodor Zsuzsanna adjunktus, helyi
háziorvos tájékoztatta lapunkat a
megvalósult eszközbővítésekről és
a tervezett beszerzésekről.
A kialakítandó gyermeksarokba
kerül egy kis asztal székekkel, hogy
a legkisebb betegek is játékosan
várhassanak a vizsgálatra. A kisgyermekes családoknak a pólyázó asztal

az öltöztetéskor lesz nagy segítség. A
rendelőben használatba vettük az új
vizsgáló ágyat és a műszerasztalt is
illetve elkészült az új műszerszekrény és a méregszekrény. Az irodai
bútorzat hamarosan elkészül, így
új íróasztalok állnak majd a rendelkezésünkre. Ezen beszerzések
önkormányzati finanszírozásból
valósulnak meg. A további fejlesztéseket a Magyar Falu Program
keretében szeretnénk megvalósítani,
így az önkormányzattal egyeztetve
beadásra került a kibővített egészségügyi vizsgálatainkhoz szükséges
eszközökre pályázat a következőkre:

24 órás vérnyomásmérő holter, EKG
holter. A szervezetben lévő gyulladásos faktor kimutatására szolgáló
CRP készülékre is pályáztunk, aminek használatával el tudjuk különíteni a vírusos- illetve a bakteriális
fertőzést. Ezen felül pályáztunk egy
boka-karindex mérésére alkalmas
készülékre, ami az érszűkület kimutatására alkalmas. Mindezen eszközöket az Országos Egészségpénztár
nem finanszírozza, az önkormányzat
pályázata teszi lehetővé azt, hogy a
kardoskúti betegek hozzáférjenek.
Bízunk a pályázat sikerességében.
VNB

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyfélfogadás Kardoskúton: 2019. július 11. (csütörtök), augusztus 13.
(kedd) és szeptember 5. (csütörtök). Helyszín: művelődési ház internetszobája, 12-13 óra között
Változás: Vegyes háztartási hulladék (barna kuka) augusztusban a nemzeti ünnep miatti hosszú hétvégén
augusztus 17-én, szombaton lesz elszállítva a következő hétfő (aug. 19.) helyett!
Zöldhulladék szállítási napok: július 3. (szerda), augusztus 14. (szerda), szeptember 25. (szerda)
Szelektívhulladék szállítási napok: július 24. (szerda), augusztus 21. (szerda), szeptember 18. (szerda)
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon:
+36/66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
A Kardoskút Községért Közalapítvány 2016-ban indította el azt a kezdeményezést, hogy a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó, kardoskúti lakcímkártyával rendelkező gyermekeket a falunapon díjazzuk. Kérjük a
szülőket, nagyszülőket, ismerősöket, akinek tudomása van arról, hogy a gyermek kiérdemli a nyilvános
dicséretet egy szerény díjazás mellett, 2019. július 8-ig
tegye meg felénk a javaslatát. Kérjük, a kiemelkedő
teljesítményt dokumentáló bizonyítvány, oklevél másolatát benyújtani, illetve amennyiben pl. a gyermek
segítőkészsége, jelleme ad okot a dicséretre, akkor
rövid leírást kérünk. A javaslatokat a Móra Ferenc
Művelődési Házba Vargáné Neller Borbálának vagy
nekem, Ramaszné Tóth Ibolyának kérjük eljuttatni.
Telefononos egyeztetés a 70/427-4482 számon.
Ramaszné Tóth Ibolya kuratóriumi elnök
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Az eső lett a nap kihívója
Kardoskút község egy évtizede folyamatosan benevez a Kihívás napja országos sportnapba. Az idei év
az időjárás szempontjából
sajnos kedvezőtlennek
bizonyult, mivel az éjszakára meghirdetett fáklyás
falufutást és a focit a várható rossz időjárási körülmények miatt a biztonság
érdekében lemondtuk. A
programokat így a szerda
reggeli közös torna nyitotta meg a hivatal előtt,
ahová az óvodások mellett
az önkormányzat dolgozói
és falubeli érdeklődők is eljöttek. Török Attila átmozgató tornája után a délelőtti időszak a szabad mozgásos tevékenységeké lett: a
gyerekek kosárlabdáztak,
fociztak, tollasoztak, trambulinoztak. Ebéd után már
több tanuló kapcsolódott
be a nap programjaiba.
Nem maradhatott el a KIA
kisteherautó körbetolása a
Március 15-e téren, illetve
a kerékpárosokkal körbetekertünk a falu utcáin,
de a végére a felhők ismét
megjelentek a rendezvény
helyszíne felett. A zuhogó
eső elől a művelődési házban találtunk menedéket,
ahol a szűrővizsgálat mellett a gyerekeket egészségpont, zöldségfaragás
és ugrálóvár várt. A nap
egyik fontos eseményeként fog emlékezetünkben
megmaradni vendégünk,
Szentgyörgyi Rómeó többszörös Európa- és Világbajnok aerobic sportoló,
aki instrukcióival segítette
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Fotó:VP.
az érdeklődőket a Kihívás
Napja alkalmából az új
edzőtermi eszközök átadásán. Varga Pál alpolgármester átadó beszédében
elmondta, hogy a képviselő-testület egyhangúlag
támogatta az elképzelést,
hogy újabb sporteszközökkel és egy új ajtóval
gazdagodhasson az idén az
edzőterem. Ez a beruházás
több, mint fél millió forintos saját erővel valósulhatott meg. Az esti programok fő szempontja az volt,
hogy a művelődési házban
működő helyi sportkörök
is bemutatkozhassanak,
és ki lehessen próbálni
az egyes mozgásformákat
az érdeklődőknek. Így
közösen aerobikoztunk
Kovács Henivel és Szentgyörgyi Rómeóval, illetve
egészségmegőrző tornát
tartott Nagy Böbe. Az esti
fő versenyszámot végül
mégiscsak megtartottuk,
amely a vizes beton miatt
külön nehéznek bizonyult.
Az erős ember versenyen a
korábbi évek két legjobbja
ismét megmérette magát.
Az öt indulóból az első három helyezett jutalomként

Gyopárosfürdői fürdőbelépőjegynek örülhetett,
amely mellett a verseny
támogatója, a Gál Gumiszerviz minden nevezőnek
egy-egy pólót ajánlott fel.
Az idén a falu legerősebb
emberének Jankó Norbert
bizonyult, akit a szoros
versenyben Őzse Richárd
követett, harmadikként
pedig a pusztaközponti
Lencse János állhatott fel
a képzeletbeli dobogó har-

madik fokára.
A nap folyamán minden
résztvevő sorsolási szelvényt kapott, amelyekkel
az önkormányzat által felajánlott tárgyjutalmakat
nyerhették meg.
A rendezvényt a helyi önkormányzat, Gyopárosfürdő és az EFOP 3.9.216-2017-00027. számú
pályázat is támogatta.
VNB

Örömteli esemény

2019. május 18-án házasságot kötött Plavecz Adrienn és
Lencse Sándor. Hosszú, boldog házaséveket kívánunk!

2019. 06. 25. 7:46:35

12

hirmondo_2019_02_junius.indd 12

KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2019. július

2019. 06. 25. 7:46:36

