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Beszámoló 

 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számára a Móra 

Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtárban végzett 2008. évi 

közművelődési tevékenységekről, rendezvényekről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár a 2008. évben is ellátta az 

Önkormányzat által biztosított költségvetéséből az alapvető közművelődési 

feladatokat. A művelődési házban folyó szakköri tevékenységek többnyire 

változatlan formában működtek 2008-ban is az előző évhez képest. 

 

Folyamatosan, változatlan formában van taekwoon-do edzés a gyermekek 

számára heti 2x2 órában. A csoport helyi és vidéki rendezvényeken is fellép, 

ezáltal lehetőségük van bemutatni sportbeli tudásukat, fejlődésüket. A csoport 

létszáma az év folyamán igen stabil, 15-20 fő. 

 

A mozgásos tevékenységek közül a Női torna csoport szintén heti 2x2 órában 

nyújt kikapcsolódási és sportolási lehetőséget a kardoskúti lányoknak, 

asszonyoknak. A csoport létszáma 10 fő. 

 

Az intézményben lehetőség van asztaliteniszezésre is, amelyet az egyéb 

szakköri órák idején kívül bármely délutáni, esti időpontban használhatnak 

díjmentesen a község lakói. 

 

A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub az idei évben is gyarapodott új tagokkal. 

Jelenleg 28 fő fizeti a klubtagsági díjat. Az év folyamán eddig februárban és 

októberben tartottunk vacsorás rendezvényt. Emellett rendszeresek az 

összejöveteleink, kéthetente kedd esténként. Néhány alkalommal még ennél 

sűrűbben is van a csoportnak összejövetele. Az állandó jelenlévő tagok száma az 

egyes klubdélutánokon általában 20-22 fő.  

Az idén részt vettünk a Richter Gedeon Zrt. által nyugdíjas klubok részére kiírt 

egészségügyi pályázaton. Az idősebb korosztályt érintő betegségekről kaptunk 

információkat és ennek alapján készítettük el a négyfordulós tesztet, amellyel 3 

megye 35 benevezett klubjából a 8. helyen végeztünk. Az eredményhirdetésre 

Debrecenben került sor május 30-án.  

Az iskolás gyermekek közül néhánnyal az idén is Anyák Napi műsorral 

készültünk a klubtagság legnagyobb örömére. Az idősebbek is részt szoktak 

venni a gyerekekkel közösen szervezett, nyilvános október végi tökfaragáson. 

Az idén még lesz egy kirándulásunk, október 24-én Békéscsabára, ahol a 

Kolbászfesztivál keretén belül a Megyei Nyugdíjasok Szövetsége rendez a 
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nyugdíjas kluboknak találkozót. Emellett pedig részt veszünk a fesztivál más 

programjain is. 

 

A klubtagok közül is sokan bekapcsolódtak az Életmód Klubba, amelyet 

védőnőnkkel, Tibáné Hamvasi Zsuzsannával közösen szervezünk alkalmankénti 

találkozásokkal. Hasznos főzési és egyéb életmódtanácsokat kaphatnak a 

résztvevők a tankonyhai foglalkozásokon. Szeretnénk folytatni a jövőben is a 

tankonyhai főzéseket, ehhez sajnos a 2007. évben nyert pályázati pénz már 

elfogyott. Megpróbálunk majd támogatókat keresni vagy saját költségen a 

folytatást biztosítani. Az általános iskolás korú gyermekekkel is volt tankonyhai 

foglalkozás iskolai tanóra keretében a felújított konyhánkban az Általános Iskola 

bevonásával.  

 

A községből jelentkező gyermekek számára az idei évben is volt díjmentesen 

kézműves szakkör a művelődési ház keretein belül szombati napokon Andrékó 

Pálné szakmai vezetésével. Emellett az általános iskolás korú gyermekek (1-6. 

osztályosokig) rendhagyó technika, hon- és népismeret órák keretében is 

foglalkozhattak kézműveskedéssel. E célból az elmúlt tanévben 12 alkalommal 

voltunk Andrékó Pálnéval az általános iskolában. Foglalkozásonként általában 2 

tanórát vettünk igénybe. Úgy érzem több gyermeknél elértük célunkat: 

valamelyest hozzájárulhattunk kézügyességük fejlesztésében és figyelmük is 

sokat alakult. Nem utolsó sorban pedig több gyermeknek megjött az önbizalma a 

foglalkozások során, a kezdeti nehézkes hozzáállás után. 

 

A művelődési ház június hónapig helyet adott a szegedi székhelyű Desperado 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zeneoktatásban résztvevő tanulói 

számára. Az oktatáshoz szükséges megállapodás az általános iskola és a 

művészeti oktatást végző intézmény között jött létre. A művelődési ház csupán 

helyet biztosított a zeneóráknak. 2008. január hónapban a nevezett művészeti 

iskola tevékenységét megszűntették. A tanév hátralévő részében a tanórák 

továbbra is megtartásra kerültek külön megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

pedagógussal.  A 2008/2009-es tanévben az eddig megbízott zenetanár nem 

vállalta a kardoskúti oktatást. Az itteni tanulók közül 3-an beiratkoztak hozzá 

Orosházára, a megmaradó 3-4 tanuló családja pedig egyénileg rendezi a 

gyermekek további zenei oktatását. Változás ezen a téren volt csupán a szakköri 

jelleggel működő csoportok életében. 

 

Heti egy délután a művelődési házban tartja összejöveteleit a Krisztus Szeretete 

Egyház kardoskúti gyülekezete. Számukra terembérleti díj ellenében 

klubtermet biztosítunk. 
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A nyári szüneti játszóház június végétől augusztus közepéig hetente szerda 

délelőttönként lett megtartva. Ezeket a díjmentes alkalmakat általában 10 

gyermek vette igénybe a nyár folyamán.  

A Falunapon tartott játszóháznak kifejezetten nagy sikere volt. 

 

A művelődési ház ad otthont a helyi civil szervezetek közül a Kardoskúti 

Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület kéthetenkénti megbeszéléseinek, 

összejöveteleinek. Emellett az egyesület évi 2-3 vacsorás rendezvényében is 

segítséget nyújt a művelődési ház. 

 

 

Könyvtári szolgáltatások, működés: 

 

A Községi Könyvtár az alapvető funkciókat ellátja a helyi lakosság számára. 

Díjmentes kölcsönzéssel és helyben olvasással várjuk a látogatókat. Az 

internetszoba használata is térítésmentes, csupán a nyomtatás költségét kell 

megtéríteni. Sajnos elmondható az a helyi tapasztalat - ami egyébként 

országosan is jellemző-, hogy egyre kevesebben olvassák a papíralapú 

könyveket. A modernizálódott, felgyorsult világban egyre inkább tért hódít az 

internethasználat, az ismereteket, az információkat a világhálóról gyűjtik. 

Tapasztalatom és a statisztikai nyilvántartás alapján elmondható, hogy jóval 

nagyobb az internethasználók köre, a könyvhasználat sajnos kevésbé népszerű.  

 

2008 februárjában Kecskemét környéki kistelepüléseken jártam könyvtáros 

kollégákkal tapasztalatcserén. Ezeken a kistelepüléseken a közösségi művelődés 

színterei mellett egyéb közösségi célokat is segítő irodák (falugazdász, 

tanácsadó pontok stb.) is működnek a művelődési ház és könyvtár épületén 

belül. A hagyományos közművelődési intézmény átalakult, funkciójában már 

egyre inkább eltér az elmúlt több évtizedes megszokott sémától. Sok érdekes 

tapasztalatot szereztem ez irányban. 

 

Az Orosházi Kistérségben működő könyvtárakkal egy közös Könyvtári 

Szolgáltató Rendszer (KSZR) létrehozásán dolgozunk. Ennek központja és 

koordinálója az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár. Az első lépéseket 

(közös szándéknyilvánítás) megtették a partner települések is (Csanádapáca, 

Békéssámson, Gerendás, Pusztaföldvár), ám egyenlőre az Orosházi Kistérségi 

Irodánál történő vezetőváltás miat várat magára az előrébbjutás. Egy közös 

elektronikus adatbázissal dolgozva gördülékenyebbé válna a települések között a 

könyvtárközi kölcsönzések folyamata, illetve nagyobb állami hozzájárulásokat 

lehetne lehívni a költségvetés során. Az egyéb pályázati lehetőségek során is 

Kardoskútnak ebből valószínűleg előny származhatna. 
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A könyvtári együttműködést is jól példázza az orosházi könyvtáros kollégákkal 

2008 tavaszán létrehozott Kerekasztal. A közös értékek illetve a településeken 

lévő egyéni sajátosságok feltárása (pozitívumok, negatívumok) megtörtént. 

Ennek alapján kezdődhet majd el a közös munka a települések között. 

Reményeim szerint a 2009-es év döntő változást hoz majd ezen a területen és a 

folyamat eredményesen zárul a többi településsel közösen. 

 

 

2008. március 1-től a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár 

alapító okiratának módosítására került sor. A felújított Pusztaközponti 

Olvasókör a fenti dátumtól az intézmény telephelyeként működik. Ennek 

részletei a tisztelt Képviselő-testület tagjai előtt ismeretesek az alapító okirat 

módosításának elfogadása révén.  

 

A Pusztaközponti Olvasókör az idei évben újra elkezdte kulturális és 

közösségi célú tevékenységét. A legfontosabb esemény a 2008. szeptember 13-

án megrendezett Fehértó Napja rendezvényünk, amit a Körös-Maros nemzeti 

Parkkal közösen szerveztem meg. A szakmai programokon túl kulturális 

műsorokkal is gazdagodhattak az ide ellátogató vendégek. A rendezvénynek 

pozitív visszhangja volt.  

Az Olvasókör felszereltségét is elkezdtem gyarapítani. A bútorzat már alapvető 

vendégfogadásra alkalmas, de a jövőben megfelelő pályázati kiírás esetén 

szeretnék újabb ülőalkalmatosságokra pályázni illetve az udvar esztétikusabbá 

tételéhez is anyagi forrásokhoz jutni. Az épület nagytermében jelenleg régi 

fotókból készült válogatás is látható, felidézve az egykoron itt élő 

pusztaközpontiak életét. Emellett természetfotókban is gyönyörködhet az 

idelátogató vendég. A nagyterem a fotók által sokkal hangulatosabb és 

barátságosabb lett. Szegeden a Móra Ferenc Múzeum egyik restaurátora pedig 

elvégezte az eredeti Baraczkosi Olvasókör alapításakor készült „Emléklapot”. 

Ezzel is őrizni akarom az elődök hagyományait, emléktárgyait. Az idén már 

lehetőség volt pár alkalommal bérleti díj ellenében az Olvasókör épületét családi 

rendezvények megtartására kiadni, ezzel is kompenzálva a kiadásokat. Úgy 

tapasztaltam, hogy a Fehértó Napján egyre többen megismerték a felújított 

épületet, s már többen érdeklődnek, hogy családi és egyéb rendezvényeket 

tartanának itt. A jövő évtől biztosan több alkalommal helyet tudunk biztosítani 

majd rendezvényeknek.  

 

Az év folyamán többször is részt vettem a Lieder Közösség kulturális 

csoportjának munkájában, amelynek koordinátora az orosházi Szántó Kovács 

János Múzeum igazgatója Rózsa Zoltán múzeumigazgató. A csoport együttes 

munkája a közös programok összehangolásában illetve a pályázatokon való 

részvételben fog megnyilvánulni az elkövetkezendő időszakban.  
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Kistérségi Sportpályázat 

Az Orosházi Kistérségi Iroda koordinálásával Kardoskút Község is nyertese lett 

a Sportminisztérium által kiírt „Sportoló Magyarország” pályázatnak. A nyertes 

összegből községünk a Falunapi kispályás focikupának a költségeihez 

(ásványvíz, serlegek térítése) kapott hozzájárulást, mivel ezt az idén kistérségi 

szinten hirdettük meg. A Fehértó Napja rendezvény költségeinél a fellépő 

népdalkör mikrobuszának viteldíját vállalta át a kistérség ebből a pályázati 

összegből. 

 

A 2008-as évben két kiadványt szerkesztettem meg és került kiadásra: 

a „Kardoskúti Antológia” illetve az „Ízek Fesztiválja” című könyvek. 

 

A nyár folyamán júniusban látogatást tett nálam a Budapesti Könyvtári Intézet 

két munkatársa Vidra Szabó Ferenc és Tóth Máté. Ők a kistelepülések egyedi 

helyzetét is vizsgálják a könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolat 

szempontjából. Több tanulmányt is megjelentettek már e témában. Érdeklődésük 

többrétű volt. A beszélgetésből kiderült, hogy tájékozódásuk alapján 

településünket még a jobb helyzetűek közé sorolták és pozitívan értékelték az 

elindult könyvtári és egyéb folyamatokat. Ennek a találkozónak csupán 

tájékozódás jellege volt, a térségből még 2-3 kistelepülésre látogattak el szintén 

e célból. 

 

2008 áprilisában és májusában egy-egy hét szakmai gyakorlatot töltött a 

művelődési házban egy kardoskúti középiskolás, Sipter Dóra, aki az orosházi 

Ügyviteli Iskola diákja. A délutáni órákban az adminisztratív és egyéb 

számítógépes munkákban kapott feladatokat. Az idén még valószínűleg 

novemberben szintén lesz gyakorlaton az intézményben. 

 

 

Az év folyamán pénzügyi bevételeinket gyarapították a családi rendezvényekből 

és egyéb terembérleti díjakból befolyt összegek. Ezek is szükségesek, hogy az 

egyre dráguló közüzemi kiadásainkba -még ha kisebb mértékben is-  de 

hozzájáruljon. 

 

2008. évben megvalósult programok, rendezvények: 

 

Január 19.: Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi beszéd és színházi 

előadás a csanádpalotai Kelemen László Színjátszó Kör meghívásával 

Január 26.: Rockefeller koncert 

Február 7.: „Erdély bé vagyon kerítve”  címmel Márkos Ervin  

irodalmi estje  

Február 9.: Farsangi bál 

Február 16.: Lantos György Emlékverseny, malomjáték  
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Február 23.: Lantos György Emlékverseny, asztalitenisz sportágban 

Február 26.: Nyugdíjas klub farsangi vacsorás rendezvénye 

Március 1.:  Lantos György Emlékverseny, ulti sportágban 

Március 2.: Lantos György Emlékverseny, sakk sportágban 

Március 2.: az emlékversenyt lezáró megemlékezés Lantos György sírjánál és 

vacsorás záróünnepség a művelődési házban 

Március 14.: Nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepi megemlékezés és műsor 

Március 20.: az általános iskolában húsvéti játszóház  

Április: A 2008. évi nyugdíjas vers- és prózaíró pályázat anyagainak 

összegyűjtése, bírálatra való átadása 

Április: 4 fordulós Richter Gedeon Zrt. pályázatán való részvétel a nyugdíjas 

klubbal 

Április 29.: Anyák napi ünnepség a nyugdíjas klub számára az általános    

iskolások közreműködésével 

Május 9.: kresz tanfolyamindítás( július hónap első feléig tartott) 

Május 16.: III. Pünkösdi Szalonnasütés a község lakóinak 

Május 30.: Debrecen, Richter Pályázat eredményhirdetése  

Május 31.: Az óvodások ballagási ünnepsége a művelődési házban 

Június 6.: Gyermeknap alkalmából Molnár Imre bűvész műsora  

Június 8.: Kis József és társulatának cirkuszi műsora 

Június 25.: Szünidei kézműves játszóház gyermekeknek szerda délelőttönként 

Július 19.: IX. Falunapi rendezvény, Kistérségi Focikupa délelőtt 

Augusztus 23.: Nyugdíjas Vers- és prózaíró Pályázat díjkiosztó ünnepsége és a 

Kardoskúti Antológia átadása 

Szeptember 13.: „Fehértó Napja” alkalmából kulturális műsorok az 

Olvasókörben 

Szeptember 20.: Pécsi kirándulás a község nyugdíjasaival 

Október 2.: Léghajó Színház gyermekműsora 

Október 10.: Bibuczi Együttes gyermekműsora 

Október 10.: „Ízek Fesztiválja” c. könyv átadó ünnepsége 

Október 14.: Idősek Világnapja alkalmából zenés vacsora a nyugdíjasoknak 

Október 23.: Ünnepi megemlékezés és beszéd a nemzeti ünnep alkalmából 

Október 24.: Idősek világnapja alkalmából a megye nyugdíjasklubjainak 

találkozóján való részvétel Békéscsabán, a Kolbász Fesztiválon programjain 

való részvétel a nyugdíjas klubbal 

Október 31.: III. Tökfaragó Buli gyermekeknek és felnőtteknek 

November 6.: Belankáné Hopka Margit amatőr festő kiállításmegnyitója 

November 22.: Katalin bál 

 

Tervezett programok az év hátralévő részében:  

A SINOSZ orosházi Szervezetének amatőr irodalmi csoportjának bemutatója 

illetve „Mindenki karácsonya” címmel közös karácsonyi teadélután a község 

lakóinak 
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Ezúton köszönöm meg a tisztelt Képviselő-testületnek az intézménynek 

biztosított költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat. Bízom benne, hogy a 

jövő évben is együttműködésünk révén hasznos, a község lakóinak 

közművelődését és szórakozását elősegítő programokat, tevékenységeket tudok 

szervezni. 

 

 

Kardoskút, 2008. október 16. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Pappné Neller Borbála 

  igazgató  


