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Ragyogó, nyári időben 
került megrendezésre 
Kard oskúton a  XII . 
Fehértó Napja. 

A központi helyszínen, 
a Kardoskúti Múzeum-
nál változatos programok 
várták a szépszámú kö-
zönséget, a Kardoskúti 
Fehértónál pedig terepi 
programokon vehettek 
részt a látogatók. A Kar-
doskúti Múzeum udvarán 

ostorkészítő, gyöngyfű-
ző, szalmadísz-készítő, 
fafaragó, gyökérfaragó 
kézművesek, sajt, bodza-
szörp, mézeskalács és népi 
játékkészítők árulták por-
tékáikat. A gyerekek a nap 
folyamán régi időket idéző 
népi játszótéren tehették 
próbára ügyességüket, a 
nagyobbak pedig termé-
szetismereti vetélkedőn 
vehettek részt, a  játékok 
mellett pedig pónilovak is 

várták a vállalkozó kedvű 
gyerekeket. A vetélkedő-
re 18 csapat nevezett 11 
iskolából, Székkutasról, 
Kardoskútról, Oroshá-
záról, Békéssámsonról, 
Békésről, Szarvasról és 
Békéscsabáról. A gyere-
kek a feladatok megoldása 
mellett a nemzeti park 
növényvilágáról szóló elő-
adást meghallgatva bővít-
hették elméleti tudásukat.

(Folytatás a 2. oldalon)

Nagy siker volt a Fehértó Napja

Megújul a település központja
Nyertes pályázatnak kö-
szönhetően a közeljövő-
ben megszépül és bővül a 
Március 15-e tér. Az elkö-
vetkezendő időszak teen-
dőiről kérdeztük Ramasz 
Imre polgármestert.

Milyen pályázat keretében 
adta be a terveket és meny-
nyi támogatást kapott az 
önkormányzat?

Falumegújításra és fej-
lesztésre hirdették meg 
a 135/2008. X.18.  FVM 
rendeletben a pályázatot, 
amelynek keretében közel 
17 millió 350 ezer forintot 
nyertünk. Ez a nettó kiadás 
100 %-a.

Önrészt kellett-e vállalni a 
pályázatban?

(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Varga Pál

Fotó: Varga Pál

Ízelítő a tartalomból

Közérdekű 
telefonszámok:

Önkormányzat: 68/429-000
Orvosi rendelő: 68/429-025
Kmb. rendőr: 30/633-7213
Családgondozó: 70/953-3294
Falugazdász: 20/530-5715
Vé d ő n ő :  6 8 / 4 2 9 - 3 0 9
Általános iskola: 68/429-070
Ó v o d a :  6 8 / 4 2 9 - 0 3 6
Művelődési ház: 68/429-023

Következő számunk 2011 
decemberében jelenik meg.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A szoros versenyből a következő 
csapatok kerültek dobogós helyre: 
1. Békéssámson Községi Általános 
Iskola, 2. Orosházi Evangélikus Ál-
talános Iskola 3. Békési Kistérségi 
Általános Iskola. Kardoskút csapata 
5. helyezést ért el. A látogatókat 
a Múzeum udvarán galamb- és 
baromfi-kiállítás is várta, ahol 19 
őshonos galambfajta 100 egyede, 
valamint három magyar baromfifaj-
ta 12 egyede került bemutatásra az 
Orosházi Galamb és Kisállattenyész-
tők Egyesülete, a Csorvási Galamb 
és Kisállattenyésztők Egyesülete és a 
Szarvasi Galamb és Kisállattenyész-
tők Egyesülete közreműködésével.  
Az udvar másik szegletében a nap 
során ragadozómadár-védelmi be-
mutatón is részt vehettek az érdeklő-
dők, ahol szakemberek segítségével 
közelebbről is megismerkedhettek 
a vándorsólymokkal és a héjákkal. 

Ebédre szürkemarha pörköltet le-
hetett fogyasztani, a jó hangulatról 
pedig népzenészek és néptáncosok 
gondoskodtak. A hagyományoknak 
megfelelően a terepi program három 
helyszínen zajlott. A Kardoskúti 
Fehértó medrében a tó kialakulásá-
nak történetéről, növényvilágáról, 
a madárvonulásról hallhattak az 
érdeklődők. A felhajtott gulyánál 

és nyájaknál a régi magyar házi 
állatfajtákról tudhattak meg többet, 
a karámoknál pedig  a kiránduló 
közönség közelről is megtekinthette 
a házi bivalyt, a szürkemarhákat, a 
szamárkancát és csikóját, a racka 
és a cigája kosokat és a mangalica 
malacokat.

A szikes tavak időszakos, sekély 
vízállások. Kialakulásukhoz lefolyás-
talan terület, meleg, száraz klíma, se-
kély tómeder szükséges. Átlagos idő-
járás mellett a nyár második felében 
kiszáradnak és csak az őszi esőkkel 
telnek meg vízzel ismét. A Tiszántúl 
legjobb állapotú és legnagyobb felü-
letű szikes tava a kardoskúti Fehér 
tó medrét 2009 októbere óta folya-
matosan víz borította. A 2010. évi 
csapadékos időjárás következtében 
egyáltalán nem száradt ki. Maximális 
vízmélységét - 40 centimétert - 2011. 
tél végén érte el. Mostani kiszáradása 
– a kánikulai meleg hatására kiala-
kuló légköri aszály következtében– 
folyamatosan ment végbe, előbb 
iszapos, majd porszáraz meder ala-
kult ki. A még nedves mederfenéken 
ritka növények, bajuszpázsit, a sziki 
ballagófű és a sziki sóballa hajtott ki.

Most valóban fehér a tó

Nagy siker volt a Fehértó Napja

Évek óta  hag yomány,  hog y 
szeptemberben útnak indul 
a település felnőtt korosztálya 
egy buszos kirándulásra.
 
Az önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően az idén is hosszabb 
utazást valósíthattunk meg a részt-
vevőkkel. Igaz, hogy Eger és környé-
ke már nem ismeretlen a számunkra, 

mégis úgy gondoltuk, hogy szívesen 
ellátogatunk a hevesi megyeszék-
helyre. Közel ötvenen néztük meg 
a várat, majd a közös ebéd után 
az Egri Bazilika hűvös falai között 
pihentünk meg egy kis időre. A 
belvárosi sétánk után az esti órákat 
jókedvű nótázással és borozgatással 
a Szépasszony-völgyben töltöttük el.

Bevettük az egri várat

Forrás: www.kmnp.hu

NB

Fotó: Varga Pál

Fotó: Rajki Judit
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Megújul a település központja

Neller Borbála

Archív fotó a Március 15. térről 1965-ből.(Folytatás az 1. oldalról) 
Ennek a támogatási összegnek a 
25%-os áfáját kell nekünk saját for-
rásból biztosítanunk.
- Mikor kezdődhetnek el a munkála-
tok a Március 15-e téren?
Pillanatnyilag az engedélyezési- és 
kivitelezési tervek készítése van 
folyamatban. Egy vállalkozóval vet-
tük fel a kapcsolatot, aki az összes 
szükséges engedélyek előkészítését 
és beszerzését végzi. Ehhez a pro-
jekthez rendelkeznünk kell többféle 
kivitelezési tervvel, úgymint: köz-
műterv a villany és a víz kapcsán, s a 
leendő kutat is engedélyeztetni kell. 
Van úgynevezett kertterv is, amihez 
szintén szükséges kivitelezési terv. 
A parkolók miatt a közlekedési ha-
tósághoz is engedélyt kell benyújta-
nunk. Szerettük volna, ha ezek már 
a rendelkezésünkre állnak, mert a 
kiadásainkat két költségvetési évben 
szeretnénk elszámolni. Az engedé-
lyezési- és kiviteli tervek még nin-
csenek a birtokunkban, így ez nem 
biztos, hogy sikerül. Kétséges, de 
amennyiben az idei évben ez sikerül 
és még bizonyos nagyobb munkála-
tokat el tudunk végezni, ami alatta 
marad a közbeszerzési értéknek, 
akkor 2012-ben be tudjuk fejezni.  
Amennyiben nem, akkor 2012-ben 
kezdünk és 2013-ban fejeződne be 
a projekt. Én nagyon szeretném, 
ha az idén sikerülne megkezdeni 
a munkákat, de vannak kétségeim.
- Milyen újdonságokat tartalmaz a 
megújuló park terve?
Ami lényeges, hogy locsolórendszer 
épül ki a park növényeinek öntözé-
séhez. Ez nem automata működésű, 
de mindenképpen könnyebbé teszi 
majd a napi kertgondozási felada-
tokat. A közterület kandeláberek 
segítségével lesz megvilágítva, il-
letve bővülni fog a szilárdburkolatú 

sétány a parkban. Kerti bútorokat 
és néhány sporteszközt helyezünk 
ki. A lakosságnak lehetősége lesz 
szabadtéri pingpongozásra egy 
kültéri játékasztal révén és kártya- 
illetőleg sakk asztal is bővíti majd a 
szabadidős lehetőségeket. A tér dísze 
a csobogó lesz, ami az Emlékmű 
közelébe kerül elhelyezésre.
- Mi lesz a meglévő fák sorsa?
A jelenlegi faállomány egy része ki 
lesz szedve: a diófákat kitermelik, az 
apróbb fák átültetésre kerülnek, mint 
például a pusztaszilfák. Ezeknek a 
közterületeken keresünk helyet. A 
lakosságnak ingyenesen felajánljuk, 
hogy az elöregedett sövényt akár a 
közterületre, akár magánterületre 
átültethessék. A régi sövény helyébe 
újat telepítünk. A park az ültetendő 
új fákkal fog színesedni. A kérésem 
az lenne a lakosság felé, hogy le-
gyenek türelemmel, mert az ilyen 
átalakítás nem megy egyik napról a 
másikra. A park sem fog rögtön tel-
jes szépségében mutatkozni, mert az 
újonnan telepítendő növényeknek 
idő kell, hogy teljes pompájukban 
viríthassanak.
- Milyen stádiumban van a reformá-
tus egyház által beadott pályázat, ami 
az úgynevezett Brigádházat és a mel-
lette lévő önkormányzati telket érinti? 

A pályázat nyertes, ám mivel az 
egyház nem kapott 100%-os, csu-
pán 60% -os támogatási összeget 
a projekt kivitelezésére, így most 
a képviselő-testület tagjaival egy 
szándéknyilatkozatot tettünk és jut-
tattunk el a református egyház kép-
viselőihez. Ennek az a lényege, hogy 
amennyiben az egyház is felvállalja 
velünk együtt a másik, közel 10 és fél 
milliós önrészt, akkor az elképzelt és 
pályázati támogatásra érdemesült 
eredeti megvalósítási terv szerint 
készülhetne el az ifjúsági szálló. 
Visszajelzést ez ügyben még nem 
kaptunk az egyház részéről. Abban 
az esetben, ha felépül a létesítmény, 
vagyon keletkezik. Ezért egy közös 
megállapodásra is sort kell keríte-
nünk, mert a pályázat feltétele egy öt 
éves időtartamú kötelező működte-
tés, amelynek letelte után az egyház 
a tulajdonába került szállót akár el 
is adhatja. A majdani önkormány-
zatnak akár lehetősége lenne arra is, 
hogy az esetlegesen most befektetett 
pénzét beszámíttassa a vételárba. 
Ám ennek az egésznek a részletei a 
későbbiekben realizálódnak, ha elju-
tunk a megegyezéshez és a megálla-
podás alapjai kidolgozásra kerülnek. 
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A nyári időszak testületi üléseiről...
Az elmúlt időszakban a Képviselő-
testület három testületi ülést tartott. 

A 2011. június 30-i ülésen történ-
tekről kiemelést érdemel a község 
közrendjéről és közbiztonságáról 
szóló beszámoló. Az Orosházi Rend-
őrkapitányság és a Polgárőrség kép-
viselői egybehangzóan állították azt 
a mindenki számára kedvező tényt, 
hogy a település bűnügyi szem-
pontból csendes, a közbiztonság jó. 
Beszámolót fogadtak el továbbá a 

képviselők a Kardoskút Községért 
Közalapítvány munkájáról is.
2011. július 20-án soron kívüli 
testületi ülés keretében a Reformá-
tus Egyház által pályázat keretében 
megépítésre kerülő ifjúsági szálló 
támogatásáról született döntés.
2011. augusztus 25-i ülésén a testü-
let elfogadta az Orosházi Városüze-
meltetési és Szolgáltató Zrt. beszá-
molóját, a 2011. évi költségvetés I. 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót, 
megkezdte az október 23-i nemzeti 

ünnepi megemlékezés előkészítését. 
Sor került a Móra Ferenc Művelődé-
si Ház és Községi Könyvtár igazgatói 
állására kiírt pályázatok elbírálására, 
melynek eredményeként Pappné 
Neller Borbála újabb öt évre szóló 
kinevezést kapott. Döntött továbbá 
a testület a tanyagondnoki szolgá-
lathoz vásárolt kisbusz elhelyezésére 
szolgáló garázs bővítését végző kivi-
telező személyéről is.

2011. szeptember 29-én ismét 
ülésezett a Képviselő-testület.  
 
Beszámoló hangzott el az óvoda és 
az általános iskola 2010/2011. évi 
tevékenységéről. Az ülésen részt 
vett Dr. Blahó János főigazgató, aki 
az alapfokú oktatásban végbement 
szervezeti változásokról, valamint 
az új intézmény célkitűzéseiről, el-
képzeléseiről adott a képviselőknek 
részletes tájékoztatást. Az óvoda 
beszámolója kapcsán elismerően 
szólt az ott folyó nevelő munkáról.
A bejelentések körében sor került a 
2012. január 1-jétől működtetendő 

tanyagondnoki szolgálat szakmai 
programjának elfogadására, amely 
a működési engedély iránti kérelem 
kötelező melléklete. A képviselő-
testület meghatározta a szociális 
ellátásokról szóló helyi rendelet 
módosításának fő irányvonalát, 
amely alapján a rendelet-tervezet 
elkészítése megkezdhető.

Lakossági bejelentések hatására 
döntött a testület arról, hogy az állat-
tartás tárgykörében helyi rendeleti 
szabályozás szükséges. A rendelet-
tervezet elkészítési határideje a 2012. 
januári testületi ülés. Tekintettel 

arra, hogy ez a rendelet a lakosság 
széles körét érinti, elfogadására 
lakossági fórumon történő ismer-
tetését követően kerül sor.

Támogat ást nyújtott a testület a Tán-
csics Mihály Közoktatási Intézmény 
és Tehetségközpont Kardoskúti Tag-
intézmény Szülői Szervezete részére 
a „Szü-Ne-T” elnevezésű rendez-
vény megszervezéséhez, továbbá 
csatlakozott a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2012. évi fordulójához.

Beszámoltak a közoktatási intézmények

A magyar állampolgárságról szóló, 
többször módosított 1993. évi LV. 
tv. alapján  lehetőség van a külföl-
dön élő magyar származásúaknak 
magyar állampolgárságot kérni. 

Községünk polgármesteri hivatalá-
ban Skorka Pálné ügyintéző végzi 
az ezzel kapcsolatos teendőket. A 
honosítási eljárásról kérdeztük.
- Kik kérhetik a honosítást illetve a 
visszahonosítást?

Minden olyan személy honosítható 
kérelmére, akinek felmenője magyar 
állampolgár volt vagy valószínűsít-
heti magyarországi származását, 
mint például a csángók. Kérelemre 
visszahonosítható az, aki már volt 
magyar állampolgár, de ez az állam-
határok változása miatt korábban 
megszűnt. 
- Milyen feltételeknek kell megfelelni?
Szükséges feltétel, hogy a kérelem 
elbírálásakor a kérelmező ellen ne 

legyen magyar bíróság előtt büntető-
eljárás, igazolja magyar nyelvtudását 
és ne sértse a Magyar Köztársaság 
közbiztonságát állampolgárságának 
megszerzése.
- Milyen iratokat kell benyújtani a 
kérelemhez?
A személyi adatokon túl a felmenő 
egykori magyar állampolgárságának 
igazolását, a magyarországi szárma-
zás valószínűsítését,

(Folytatás az 5. oldalon)

Az egyszerűsített honosítási eljárásról

dr. Mészáros Erzsébet

ME
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2011. február 24-i ülésén döntött a 
testület a tanyagondnoki szolgálat 
létrehozásáról.

Az eltelt időszakban az alapvető 
tárgyi feltételt jelentő Opel Vivaro 
típusú 9 személyes kisbusz beszer-
zése történt meg. A járművet az 
önkormányzat 6 910 000,- forintért 
vásárolta, önkormányzati saját for-
rásból. Megtörtént a tanyagondnoki 
feladatokat ellátó személy tanfo-
lyami beiskolázása. Így a tárgyi és 
személyi feltételek birtokában sor 
kerülhet a működési engedély be-
szerzésére. Az engedélyező hatóság 
a Békés Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala, jogerős 
engedély 2011 decemberére várható.
A tanyagondnoki szolgálat elfoga-
dott szakmai programjában számos 
feladat szerepel, amelyek egy része 
közvetlen, személyes szolgáltatás 
körébe tartozó alapfeladat, mint 
pl: az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzájutás segítése, az óvodás- és 

iskoláskorú gyermekek szállítá-
sa. A feladatok másik csoportja a 
kiegészítő feladatok kategóriájá-
ba tartozik, pl: egyéni hivatalos 
ügyek intézésének segítése, egyéb 
személyszállítási feladatok, közre-
működés az önkormányzat ren-
dezvényeinek lebonyolításában. A 
szolgálat célja a külterületi lakott 

helyek közlekedési nehézségeiből 
fakadó hátrányok leküzdése, a te-
lepülés intézményhiányából eredő 
hátrányok enyhítése, az alapvető 
szükségletek kielégítését szolgáló 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatá-
sokhoz, egyes alapellátásokhoz való 
hozzájutás biztosítása a külterü-
leti és belterületi lakosság részére. 

2012: indul a Tanyagondnoki Szolgálat

(Folytatás a 4. oldalról)
önéletrajzot és fényképet. Bármilyen 
okiratot, ami érdemben igazolni 
tudja hitelesen a korábbi magyar 
állampolgárságot illetve mindenfé-
leképpen szükséges az anyakönyvi 
kivonata is. Érdekességképpen 
említem meg, hogy névmódosítást 
is lehet kezdeményezni az eljárás 
folyamán, hogy a kérelmező visz-
szanyerje egykori magyar családi 
nevét. Utónév esetében pedig a 
magyar megfelelője kérhető jelenlegi 
utónevének.
- Hányan éltek a honosítás lehetősé-
gével Kardoskúton?
Eddig 25 kérelmezőnk volt, Német-
országból és Romániából. Többsé-

gük a testvértelepüléseinkről adta 
be honosítási kérelmét.
- A kötelezően benyújtandó okiratok 
után mikorra várható a kérelem 
elbírálása?
A törvény meghatározza, hogy az 

eljárási idő 3 hónap, de hiánypótlás 
esetén ez meghosszabbodhat akár 
fél évre is. Emellett az eljárás hossza 
függ attól is, hogy a köztársasági 
elnök mikor írja alá a kérelmet. A ké-
relmezőnek a törvény alapján lehe-
tősége van megválasztania, hogy hol 
szeretné beadni a kérelmet illetve az 
ünnepélyes eskütétel színhelyét is 
megválaszthatja. Akik településünk 
polgármesteri hivatalában adták be, 
azok többsége itt is fogja letenni az 
ünnepélyes esküt. 

Ezen alkalomról természetesen hírt 
fogunk adni olvasóinknak a hírmon-
dó hasábjain.

Az egyszerűsített honosítási eljárásról

NB

Írta: dr. Mészáros Erzsébet, fotó:  NB
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TMKIT - Új tanév - új feladatok
A 2011/2012-es tanév egyúttal 
egy új intézmény születésének 
is a napja. A Táncsics Mihály 
Közoktatási Intézmény és Tehet-
ségközpont az orosházi általános 
iskolák és a Táncsics Gimnázium 
egyesítéséből született.

Ennek az intézménynek vagyunk 
mi is a tagiskolája.  Az újabb vál-
tozás sok újdonságot is hozott.  A 
szülők gyermekük előmeneteléről, 
értékeléséről elektronikus naplón 
keresztül értesülhetnek. A naplók 
adatokkal való feltöltése folyamatos. 
A jeles vagy jó tanulmányi ered-
ményű tanulók a 8. évfolyam el-
végzése után felvételi vizsga nélkül 
juthatnak a tehetségközpont 9. 
évfolyamára.  A Szegedi Tudo-
mányegyetemnek a TMKIT bázis 
iskolája. Kardoskúti tehetségek előtt 

is kinyílik az egyetem felé vezető út 
azáltal, hogy résztvevői lehetnek 
a különböző tehetségképző prog-
ramoknak már általános iskolás 
korukban is. Cél, hogy a Táncsics, 
mint a kistérség meghatározó, a 
helyi közösség fejlődését segítő tu- Verasztó József

dásközpont – minden szolgáltatása 
elérhető legyen helyben is. Ennek 
érdekében a szülők számára a vi-
lághálót elérő információs pontot 
alakítunk ki. Az alsó tagozatosok 
őszi úszásoktatása már lezajlott. 
Az 5-6. osztályosok öt élmény és 
esemény gazdag napon vannak túl 
a gyula-városerdei Erdei Iskolában.  
Programjaink szervezésében nagy 
segítségünkre van a falugondnoki 
szolgálat. Reméljük és bízunk ab-
ban, hogy még többen felismerik 
iskolánk különleges adottságait 
és előnyeit és tovább folytatódik 
más településekről érkező tanulók 
számának növekedése. Nem sok 
tanuló hiányzik, hogy kis létszámú 
osztályokban 1-8. évfolyamokon 
folyjék továbbra is a nevelő-oktató 
munka a következő tanévben is. 

A kardoskúti tagintézményből 
Móga Szilvia tölthetett el néhány 
napot jutalom kirándulásként 
Montenegróban.

A „jó tanuló- jó sportoló” cím már 
ismerősen csenghet olvasóink szá-
mára. Az orosházi általános iskolák 
legjobb diákjai évente elutazhatnak 
egy néhány napos kikapcsolódásra 
országhatárunkon túlra. 

Az idei évben is így volt, tizennégy 
diák két tanárral az iskolai év befe-
jeztével Montenegróban járt.  

Az iskola vezetése Móga Szilvia, 
most ballagott nyolcadikosnak 
ajánlotta fel a lehetőséget, hogy 
orosházi diáktársaival együtt világot 
lásson, s szép élményekkel gazda-
godva térhessen haza. Szilvi kinti 

emlékeit velünk is megosztotta. A 
hosszú autóbuszút után Sutomore-
ba érkeztek meg, ahol szép látvány 
fogadta őket. Közelben volt a tenger, 
így sokat fürödtek és napközben 
kirándultak. 

Bar településen is jártak, ahol az 
óváros és a sok sikátor varázsa 
ejtette rabul őket. Hajókirándulás 

Jó tanuló- jó sportoló

is színesítette programjukat, ekkor 
búvárokat is láttak testközelből. 

A kis társaság nagyon jól érezte ma-
gát, a napok gyorsan teltek, hiszen 
a pálmafák alatti hangulatos esti 
beszélgetések közben jól összeba-
rátkoztak a gyerekek.

NB
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Idén ötven éves a kardoskúti 
óvoda. Ünnepeljünk együtt 2011. 
november 19-én, szombaton a 
művelődési házban. A gyermekek 
műsorral köszöntik a fél évszá-
zados óvodát, illetve a kiállított 
korabeli fotókon lehet majd ke-
resni az ismerős arcokat. Szere-
tettel várjuk a régi dolgozóinkat, 
volt ovisainkat és minden kedves 
érdeklődőt. Rajzpályázatot hir-
detünk az egykori óvodásoknak 
„Ilyennek láttuk az óvodát” cím-
mel. Az elkészült pályamunkákat 
2011. november 10-ig várjuk az 
alábbi címre: Óvoda 5945, Kar-
doskút Kossuth utca 4., vagy az  
ovoda@kardoskut.hu e-mail címre. 

Jubilál az óvoda

Tengeralattjáróból varázsolt futó-
biciklit Juhász Andrea három éves 
kardoskúti óvodás. 

A csoda úgy történt, hogy Andika a 
Goodyear cég rajzpályázatára - ame-
lyen az alkotónak kedvenc járművét 
kellett lerajzolnia - jelentkezett egy 
munkával. Kedvenc járművét, egy 

tengeralattjárót rajzolt le. A szak-
avatott zsűrinek több mint kettő-
száz pályaművet kellett értékelnie.  
Andika rajza második helyezést 
ért el a 3-4 évesek kategóriájában. 
Jutalma - az ajándékcsomagok 
mellett - egy futókerékpár, amelyet a 
többi kis ovis társával fog használni.

Tengeralattjáróból bicikli

Varga Pál

Portré sorozatunk következő sze-
replője Verasztóné Farkas Judit 
tanítónő, aki ezekben a napokban 
tölti 30. évét pedagógusi pályáján. 

Egy év óvodai gondozói munkavi-
szony után jelentkezett a debreceni 
tanítóképző főiskolára, amelynek 
elvégzése után Kardoskúton kezdte 
pályáját és azóta is itt dolgozik.
A hivatás háromnegyedénél ér-
demes összefoglalni az eddigi ta-
pasztalatokat. Pályaválasztásának 
fontos tényezője volt, hogy nyolc 
évvel fiatalabb húgának gyakran 
segített gimnazistaként az írás-

ban, olvasásban, számolásban. 
Továbbá szívesen emlékszik vissza 
tanítóira, habár akkor sokkal szi-
gorúbb és fegyelmezettebb volt 
egy kisiskolás élete, mint ma. Erről 
mesélni is szokott tanítványainak, 
akik ma igen elcsodálkoznak, hogy 
milyen más volt nem is olyan régen 
az iskolai élet.  Minden esetre a hi-
vatás legfontosabb értékei nem vál-
toznak, mert a szorgalmas tanulás a 
tisztességes munkavégzés minden 
időben örök érvényű érték.  Munká-
ja során sikerült megtalálni minden 
tanítványával a kapcsolatot, a meg-
felelő hangot, aminek segítségével 
eredményesen lehetett dolgozni. 
Legszívesebben a magyar nyelv és 
a matematika tantárgyakat tanítja, 
habár ez nem mindig esik egybe a 
gyerekek által legkedvesebbnek ítélt 
tantárgyakkal.  A folyamatos válto-
zások közepette reméli kollégáival 
együtt, hogy még sokáig folytathatja 
a kardoskúti iskolában hivatását. 

VJ

Harminc éve a pályán Erdei Iskola
Két évente felkerekednek a 
kardoskúti iskola ötödik és 
hatodik osztályos tanulói, hogy 
pár napra bevegyék magukat egy 
erdő közepébe.

Az idei tanévünk Erdei Iskola prog-
ramjának helyszíne, mint már tizen-
két év óta mindig, Gyula Városerdő 
volt. Alighogy elkezdődött a tanév 
máris programokban gazdag kirán-
duláson vehettek részt tanulóink. 
Voltak, akiknek esténként sírásra 
görbült a szájuk a szülő hiánya miatt, 
de másnap reggelre mindig helyre 
rázódtak. Szép élményekkel és sok 
új ismeretanyaggal tértünk haza.
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A közelmúltban megtörtént a 
Móra Ferenc Művelődési Ház 
és Községi Könyvtár   igazga-
tói pályázatának elbírálása. 

A független szakértő elkészítette 
a pályázatokról a szakértői véle-
ményezést, a törvényi előírások 
figyelembevételével az érvénytelen 
pályázatokat kiszűrte. Augusztus 
elején a háromtagú szakértői bi-
zottság meghallgatta a pályázókat, 
majd véleményét elkészítette. Né-
gyen adtak be pályázatot, ebből egy 
volt minden szempontból érvényes 
pályázat, a jelenlegi intézményveze-
tőé. Pappné Neller Borbála eddigi 
kinevezése 2011. november 30-án 
jár le, a képviselő-testület a független 
szakértő és a bizottság véleményével 
megegyezően Őt bízta meg decem-
ber elsejétől újabb öt éves időtartam-
ra az igazgatói feladatok ellátásával. 
Az elmúlt évekről, a jelenről és a jö-
vőbeli tervekről kérdeztük Borikát.
- Hogyan emlékszel, milyen érzések-
kel kezdted el öt évvel ezelőtt itt a 
munkádat?
2006 májusában kerültem ide, akkor 
még nem nagyon ismertem a telepü-
lés lakóit. Az első emlékem az, hogy 
ahogy idekerültem, aznap este volt 
a nyugdíjas klub összejövetele.  Kü-
lön élmény volt, hogy először a falu 
nyugdíjasaival ismerkedtem meg. 
Azt hiszem, hogy ez egy bátorító, 
indító alkalom volt nekem, mert 
nagyon készségesen és szeretettelje-
sen fordultak felém. Természetesen 
nehéz volt az első időszak, mert 
egy új helyre kerültem. Úgy érzem, 
hogy a lakosságot elég gyorsan 
megismertem, a többségük engem 
is. Nyilván ehhez kellett az is, hogy 
igyekezzek nyitottan fordulni feléjük 
és ez a mai napig is jellemző. Sokan 
nem csak a munkámból fakadóan 
keresnek meg, hanem egyéb ügyes-

bajos dolgokkal is bekopogtatnak 
az irodám ajtaján: megkérdeznek, 
tanácsot kérnek tőlem. Eltelt az 
első időszak közösségépítő alkal-
makkal, mint például a pünkösdi 
szalonnasütésünk vagy a tökös buli. 
Ezek meg is maradtak, mint kis ha-
gyományok, évente megrendezzük 
őket. 2007-ben nagyon jól sikerült 
az Ízek Fesztiválja rendezvényünk, 
sajnos a további években a társte-
lepülések nem tudták tovább vinni 
a rendezést, de a közeljövőben egy 
pályázatot fogok benyújtani egy 
hasonló rendezvényre. Ha sikeres 
lesz, akkor 2012-ben vagy 2013-
ban rendezhetnénk pályázati pénz 
segítségével egy hasonló fesztivált. 
A Fehértó Napja is egy nagyon jó 
dolog és örülök neki, hogy a nemzeti 
parkkal együtt tudunk működni. 
- Milyen programok, szakkörök, 
szabadidős tevékenységek vannak 
jelenleg a művelődési házban?
A klubjaink, szakköreink száma bő-
vült az évek alatt, a közösségi műve-
lődésre, szabadidős kikapcsolódásra 
való alkalmak száma nagyságrendi-
leg megnőtt. Lett egészségtornánk, 
ifi klubunk, asztaliteniszezni is lehet, 
időszakonként kézműveskedünk a 
gyerekekkel vagy az életmód klub 
tagjaival is összejövünk a tankony-

hán. Jól működik a nyugdíjas klub, 
a taekwoon-do, a női torna, a jóga, 
illetve az imacsoportnak is helyet 
biztosítunk. Emellett voltak olyan 
tevékenységek, amik érdekelték a la-
kosságot az elmúlt időszakban, mint 
a számítógépes tanfolyamok vagy az 
angol nyelvi képzés a Dover Nyelv-
iskolán keresztül. A hagyományos 
nagyobb rendezvényeket továbbra 
is igyekszem jó színvonalon meg-
rendezni. Örülnék, ha a novemberi 
bálunkba még több helyi lakos 
eljönne. Aki visszanézi a honlapon 
az elmúlt évek híreit, eseményeit, az 
láthatja mi minden történt még a 
művelődési házban és a településen.
- Hogyan foglalnád össze az elmúlt 
éveket? Mi az, ami örömmel tölt el?
Amire büszke vagyok, vagy inkább 
úgy mondom, hogy jól eső érzéssel 
tölt el, hogy a nyugdíjasok karácso-
nyi összejövetelét 2006-tól igyekez-
tem kiszélesíteni az egész község 
lakosságára. Ezen elgondolásból 
kapta a karácsonyfánk a „Község Ka-
rácsonyfája” nevet. Kitaláltam, hogy 
mindenki hozzon egy kis díszt, amit 
rátehetünk, hogy igazán közös kará-
csonyfának érezhessük. Szép dolog 
az is, hogy ki-ki hoz magával ilyen-
kor egy aprócska jelképes ajándékot,
s közösen megajándékozzuk egy-
mást. Voltak, akik kételkedtek, hogy 
jól  fog-e elsülni ez az ötletem, de 
nagyon szépen kialakult ez a szokás 
is. A gyerekekkel nem csak adventi 
díszeket csinálunk karácsony előtt, 
hanem elkészítjük a nagy adventi 
koszorúnkat is, amit beviszünk az 
ünnepségre és meggyújtjuk rajta a 
negyedik gyertyát. Az idei alkalomra 
is szeretettel várok mindenkit. Úgy 
érzem, hogy ez egy jó közösségfor-
máló esemény, s példa arra, hogy egy 
tea mellett is jól el lehet szeretetteljes 
légkörben beszélgetni egymással.

(Folytatás a 9. oldalon)

Újabb öt év a közművelődésért
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(Folytatás a 8. oldalról)
Sajnos sokaknak erre van a leg-
ke ves ebb  ide jü k .  Az  e ddig i 
közös kirándulásainkra is szívesen 
emlékszem vissza.
- Nyilván sok munka és nagy felelős-
ség mindent kézben tartani, hogy jól 
működjön. Milyen nehézségekkel kell 
megbirkóznod?
A művelődési háznak, mint intéz-
ménynek anyagilag nincs egyszerű 
helyzete. Sajnos állami normatívát 
a művelődési ház nem kap. Az 
államtól az önkormányzat olyan 
támogatást kap, hogy abban egy 
nagy kalapban van a közművelődés 
más közfeladatokkal, mint például a 
járdafelújítás. Ez olyan kevés összeg, 
hogy az épületet sem tudnánk mű-
ködtetni. Az a szerencsés helyzet van 
egyenlőre, hogy amíg a településnek 
van helyi iparűzési adója és pozitívan 
áll ahhoz, hogy a művelődési házat, 
mint egyetlen közösségi színteret 
tudja támogatni, így van arra éves 
keretünk, hogy a közüzemi díjakat 
kifizessük, rendezzünk falunapot, 
illetve néhány kisebb rendezvényt 
évente. Ezért is kellett és kell úgy 
gondolkodnom, hogy találjak olyan 
közösségi elfoglaltságokat, amik 
nem kerülnek pénzbe vagy csak 
minimális összegbe. Emellett pedig 
önkénteseket találni, akikkel meg 
tudunk valósítani dolgokat, mert 
különben nem tudnánk előrébb 
jutni. Az anyagiak miatt a jövőben 
próbálom a pályázati lehetőségeket 
megragadni. A napokban adtam 
be egy Leader-es pályázathoz ter-
veket. Majd kiderül, mit fogadnak 
el a tervekből az őszi pályázathoz. 
A könyvtárunk néhány éve öt kis-
településsel együtt Orosházával 
egy szolgáltatói rendszert alkot. Ez 
annyiból kedvezőbb a számunkra, 
hogy a könyvtárak még kapnak álla-
mi normatívát, és mi ezáltal tudunk 
egy kis pénzhez jutni. Ebből könyv-
vásárlásra és a számítástechnikai 

rész bővítésére költöttünk eddig, 
valamint vettünk egy fénymásolót. 
Eredménynek tartom azt is, hogy 
a települési honlap mellett lett 
települési újság is. Az informá-
cióáramláshoz egy fontos dolog a 
nyomtatott sajtó, mert véleményem 
szerint a külterületeken élőknek és 
az idősebbeknek is joguk van a tá-
jékozódáshoz, az informáltsághoz. 
Azon családoknál, ahol nincs inter-
net vagy nem tudják a számítógépet 
kezelni, azok a lakosok még inkább 
várják az újságot a helyi hírekkel. 
- Említetted, hogy a jövőben még 
nagyobb hangsúlyt fogsz fordítani 
a pályázati lehetőségekre. Nyilván 
vannak a következő öt évre még meg-
valósításra váró terveid. Kaphatunk 
ezekből ízelítőt?

Most egy olyan tervem is van, hogy 
az iskolával együttműködve havonta 
egyszer szeretnénk bent az iskolában 
kézműves foglalkozásokat tartani. 
Régen volt ilyen, most is csak a 
forrásokon múlik, mert egyébként 
Verasztó igazgató úr pozitívan áll 
hozzá. A művelődési házban új fog-
lalkozás a jóga, amire nagy érdek-
lődés van, most már egyre többen 
járnak minden korosztályból. Ami 
újdonság még, a színjátszó kör és 
az ifjúsági klub. A jövőbeli tervem, 
hogy ezeket az újonnan létrejött Rajki Judit

csoportokat megerősítsük. A fia-
taloknak van általában egy kezdeti 
fellángolása, ezt kellene valahogy 
szinten tartani és megerősíteni. Ez 
nem kis feladat, főleg rajtuk mú-
lik, de ezt most egy nagyon fontos 
lépésnek tartom. Ha sikerül, az 
nagy eredmény lesz. Tavaly elindí-
tottuk a Lenti József Emléktornát, 
amibe az idén a közalapítványunk 
is bekapcsolódott. Évenként szeret-
nénk a tanár úrra ezzel emlékezni.
Próbáljuk a régi szabadidős prog-
ramokat felidézni, így például most 
májusban újra megrendeztük a 
Kihívás Napját, ami szerintem 
egész sokakat vonzott. A jövőre 
nézve is lehet ebben gondolkodni. 
A nyugdíjasaink évenként járnak 
az Idősek Világnapja alkalmából 
különböző településekre, tavaly 
Nagyszénáson voltak, most pedig 
Szeghalomra mentek. Októberben 
elutazunk a Kolbászfesztiválra, 
illetve az évenkénti kirándulásokat 
továbbra is szeretném megszervezni. 
Mivel kistelepülés vagyunk, így több 
dolog csak akkor válik elérhetővé, 
ha mi látogatunk el más városokba. 
Büszke vagyok arra, hogy a Van 
Gogh kiállításra csoportosan elju-
tottunk, vagy megnéztük a nagy 
Munkácsy kiállítást Békéscsabán. 
Szerencsére vannak olyan lehetősé-
gek, amik kapcsán fel lehet kelteni 
az érdeklődést. Nagyon jó lenne 
egy színházlátogatást is tenni nem 
túl messzire. Tudom, hogy drágák 
a jegyárak és az autóbusz díja sem 
kevés, de jó lenne ezt a közeljövőben 
megvalósítani. Örömmel veszem a 
lakosság részéről a kívánságokat, öt-
leteket. Továbbra is igyekszem a te-
lepülés lakóiért mindent megtenni.

Borikának köszönjük az eddigi áldo-
zatkész és lelkiismeretes munkáját és 
kívánunk Neki a következő öt évre is 
jó munkát!
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Az idén Szeghalom vá-
rosa adott otthont az 
Idősek Világnapja alkal-
mából rendezett megyei 
nyugdíjas találkozónak. 

Nyugdíjas klubunkat egy 
öt fős csoport képviselte 
a rendezvényen, ame-
lyen az időseknek szóló 
programokon túl kitün-
tetésben is részesültek a 
felterjesztett klubtagok. 

Az idei évben a Kardos-
kútiak közül id. Geiszt 
József lett tagtársai ja-

vaslatára kitüntetett. Jó-
zsi bácsi évek óta lelkes 
klubtagként szervezi a 
helyi klub életét és a pénz-
tárosi teendőket is ellátja. 

Ezúton is gratulálunk neki 
a megyei kitüntetéshez! 

A  R a d n ó t i  M i k l ó s 
Nyugdíjas Klub 2011. 
október 7-én tartja va-
csorás estjét az Idősek 
Világnapja alkalmából, 
ahol évfordulós ünne-
peltjeinket köszöntjük.

Kitüntetett klubtagunk

NB

Tóth Sándor Istvánt 
nemrégiben 90. szüle-
tésnapja alkalmából kö-
szöntötte Ramasz Imre 
polgármester és dr. Mé-
száros Erzsébet jegyző. 

Orbán Viktor minisz-
terelnök aláírásával el-
látott emléklapot, illetve 
egy szerény ajándékcso-
magot vehetett át Sanyi 
bácsi e jeles napon, akit 
Kardoskúthoz való kö-

tődéséről kérdeztem:
 - Kardoskút a családom 
fészke volt. Amikor már 
Orosháza szűknek bizo-
nyult a letelepedésre, az 
őseim elkezdték keres-
ni a környéken a lehe-
tőségeket. Így kerültek 
apai ágamon a Kabódiak 
Kardoskútra. 1921. au-
gusztus 8-án láttam meg 
a napvilágot Orosházán.
Édesapám nyolc éves ko-
romban meghalt, a nya-
rakat keresztszüleimnél 
töltöttem Gyulamezőn. 
Ezekre a csodálatos évek-
re a mai napig szívesen 
emlékszem vissza. Te-
hén és disznó legeltetéssel 
töltöttem akkoriban a 
napokat. Később azután 
- 1971-ben - vásároltam 
egy tanyát Kardoskúton, 
és 1982-ig innen jártam 
be dolgozni Orosházára 
az ÁFÉSZ-hez. Egyaránt 
érzem magam Kardos-

kútinak és Orosházinak 
is. A tanyára sűrűn kijá-
rok, hisz nagyon sok szép 
emlék köt engem ide. A 
90. születésnapi megem-
lékezést is itt tartotta a 
család, ahol az asztalhoz 
a barátokon kívül négy 
gyermekem, hat unokám 
és három dédunokám ült 
le. Egyik fiam Kanadában 
él, így őhozzá szoktuk 
igazítani az összejövetelt, 
általában augusztus végén.

Orosháza városa is meg-
kereste a 90. születés-
napja alkalmából, hogy 
köszöntse Sanyi bácsit, 
de ő úgy döntött, hogy 
szívesebben jön Kardos-
kútra, az önkormányzat 
meghívásának eleget téve.

 - A meghatottságtól alig 
tudok szólni. Köszönöm 
szépen a köszöntést. Kar-
doskútra mindig szívesen 

jövök, hisz rokon lelkekkel 
találkozom itt. Gyönyö-
rű a település, rendezet-
tek az utcák. Látszik a 
sok gondoskodó mun-
ka az itt lakók részéről. 
Engedjék meg, hogy eh-
hez egy kis mértékben 
én is hozzájárulhassak: 
200.000- forintot aján-
lok fel fásításra, amelyet 
bármikor a település ren-
delkezésére bocsájtok.

A mai napig kitűnő szel-
lemi képességekkel bíró 
Sanyi bácsi tele van ter-
vekkel, de elmondása sze-
rint most már lebeszéli 
magát a nagyobb dolgok 
megvalósításáról. El kell 
az embernek fogadnia, 
hogy az idő eljár felette és 
tudni kell elviselni az ezzel 
járó terheket. Reméljük, 
hogy a 95. születésnap-
ján is köszönthetjük őt.

Fotó és cikk:Varga Pál

90 évesen is tele tervekkel

A községben elősze-
retettel jönnek össze 
az utcabeliek, szom-
szédok, barátok egy-
egy szalonnasütésre. 

Idén elsőként az Arany 
János utcában gyűltek 
össze, majd ezt követően 
a Móricz Zsigmondon 
lakók is kiültek a tűz mellé 
egy kis csevegésre, kö-
zös falatozásra. Mindenki 
hozta a maga batyuját 
a szomszédos utcákból 
is, így egyből teli asztal 
fogadta az idelátogatót. 
Mostanra a közösségi élet 
egyik színterévé váltak 
ezek az utcai összejöve-
telek, amik szerencsére 
mindig jól sikerülnek. 

Utcai szalonnasütések

VP

Fotó: Juhász Arnold
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Az év elején született 
meg a gondolat az ifi 
klubosok fejében, hogy 
jó lenne egy közös nya-
ralással feledhetetlen-
né tenni az idei nyarat. 

Egy pályázat jelent meg 
nem sokkal ezután amelyet 
megírtunk, beadtunk és 
több hónapnyi várakozást 
követően mint kiderült, 
megnyertünk. A mai ára-
kat ismerve a pályázat 
mellé - csökkentve a részt-
vevők költségeit - további 
támogatót kellett talál-
nunk. Kardoskút Közsé-
gért Közalapítvány kura-
tóriumi tagjai jó ötletnek 
találták, hogy egy csapat 
fiatal értelmesen, közös 
élményekkel gazdagítva 
töltse el a nyarat. Százezer 
forint támogatást nyújtot-
tak, amely összeg részben 
fedezte az ötnapos szállás 
és étkezés költségeit. El-

érkezett a várva várt nap, 
augusztus elseje. Nekivá-
gott a csapat, hogy Hajdú-
szoboszlón töltse a hónap 
első öt napját. Az első nap 
a szállás elfoglalásával, a 
„terep” megismerésével 
telt. Este természetesen 
nem maradhatott el az „is-

merkedési est”. Szállásunk 
a Szép Ernő Kollégiumban 
volt, ahol rajtunk kívül túl-
nyomórészt román vendé-
gek voltak. A nyelvismeret 
- főleg a fiúk részéről -  biz-
tosan gazdagodott a héten. 
A második napon Európa 
legnagyobb strandja felé, 

a Hajdúszoboszló Aqua 
Palace élményfürdőbe vet-
tük az irányt. Az egész 
napos fürdőzést követően 
a szállásra visszaérkezve 
a hangulat a tetőfokára 
hágott. A harmadik nap a 
város megismerésével és 
felfedezésével telt, kötetlen 
programként. Szállodák 
és árusok végtelen sora 
jellemzi Hajdúszoboszló 
strandjának környékét. 
Mindenütt ápolt virág-
ágyások és szökőkutak ta-
lálhatóak. A gyönyörű idő 
szerencsére egész hetünket 
jellemezte. Pénteken kora 
délután elhagytuk Haj-
dúszoboszlót, számtalan 
szép emlékkel a hátunk 
mögött. A kis csapat még 
jobban összekovácsoló-
dott és tervezi a követ-
kező közös programot.

Közös nyaralás Hajdúszoboszlón

Varga Pál

Fotó: Rajki Judit

Haverok, buli, szalonna

Az idei év nyárbúcsúz-
tató bulijára Puszta-
központon, az Olvasó-
kör udvarán került sor. 

Az ifi klubnak azért esett a 
választása erre a helyszín-
re, hogy a pusztaközponti 
fiatalokat is bevonják a 
közös szórakozásba. A 
sátrak felállítása után kö-
vetkezhetett a tűzgyújtás és 
a szalonnák, virslik sütése. 
Volt, hogy huszonheten 
ültük egyszerre körbe a 
tüzet. Az éj beköszöntével 
a zene és a tánc került a 
középpontba. A parázs fé-
nyénél hajnalig beszélget-
tek, majd visszavonultak 
sátraikba a fiatalok.

VP
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Az Orosházi Kistérség Gyermek-
jóléti Központ szervezésében 
kardoskúti gyerekek is tölthettek 
el néhány napot Gyomaendrődön.

Török Attila családgondozó kér-
désünkre elmondta, hogy tele-
pülésünkről öt gyermek vehetett 
részt a négy napos kiránduláson. 
A kistérségből több turnusban is 
nyaraltak gyerekek díjmentesen 
Gyomaendrődön. Nagy segítség 
volt ez a lehetőség a szülők számára, 
hiszen a szállás, a napi háromszori 
étkezés kistérségi finanszírozásból 

lett fedezve. A fő program ottlétük 
alatt a fürdő közelsége miatt termé-
szetesen a strandolás volt, emellett 
társasjátékoztak és sokat játszottak 
közösen a gyerekek. Élmény volt 

számukra a pizzázás és az éttermi 
étkezés is, amiben nem sokszor van 
részük a mindennapokban. A kirán-
dulás igazi élményekkel gazdagította 
a résztvevőket.

Pár nap gondtalan kikapcsolódás

A település életében fontos sze-
repet tölt be irodalmi rendezvé-
nyünk, az idei összejövetel kiemel-
kedő momentuma a 25. évforduló 
megünneplése volt. 

Ramasz Imre polgármester virággal 
köszöntötte Nagyné Szöllősi Terézt, 
aki meghatódva emlékezett vissza 
a régmúltra, amikor a nyugdíjas 
klub tagjaival útnak indították a 
mára már országos ismertségnek 
örvendő irodalmi eseményt. Ko-
szorús Oszkár zsűri elnök értékelte 
a 2011. évi pályamunkákat: job-
bító szándékú tanácsokkal illetve 
dicsérő szavakkal szólt az amatőr 
pályázókhoz. Értékelése mindenre 
és mindenkire kiterjedt, hiszen ér-
dekességekkel fűszerezett történetei 

közepette minden pályázó meghall-
hatta meglátásait a pályamunkákkal 
kapcsolatosan. Érdekességképpen 
néhány adat: az idén az ország közel 
húsz településéről ötvenhárman pá-
lyáztak vers és próza kategóriában. 
Több mint kétszáz verset illetve több 
mint harminc prózai művet adtak 
be elbírálásra. Nagy számmal voltak 
olyanok, akik először látogattak el 
településünkre, ám voltak olyanok 
is, akik szinte a kezdetek óta rend-
szeres visszatérő vendégei irodalmi 
rendezvényünknek. Támogatóink 
jóvoltából ajándékkal, illetve a ba-
ráti beszélgetéseknek köszönhetően 
kellemes élményekkel gazdagodva 
térhettek haza pályázóink. 

Jubileumi év In memoriam

Elhunyt Urszuly János. Az Ok-
tatásügy Kiváló Dolgozója, majd 
a Kiváló Tanító kitüntetéssel 
jutalmazták szakmai munkáját. 
A cinkusi iskola 1974-es bezárása 
után Kardoskúton igazgatóhelyet-
tes lett, majd szakfelügyelőként 
Dél-Békés megye 124 iskolája 
tartozott hozzá. 42 évi szolgálat 
után 1985-ben vonult nyugállo-
mányba, de ezután is dolgozott. 
1987-től Orosházán, az akkor 
nyíló Eötvös Iskola napközis 
munkaközösségének vezetője 
lett. Pedagógiai munkásságáért 
2007-ben „Kardoskút Közsé-
gért-díjat”, 2008-ban „Oroshá-
za városért” elismerést kapott.

NB

Fotó: Rajki Judit

Neller Borbála
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Több mint egy évtize-
d e  hag yomány már, 
hog y szeptemberben 
köszönti nyugdíjasait a 
növénytermesztéssel és 
állattenyésztéssel fog-
lalkozó Kardoskúti Zrt. 

Csete Zoltán elnök-igaz-
gató köszöntötte a volt 
dolgozókat, vendégeket. 
Beszámolt arról, hogy az 
elmúlt év alatt kik léptek 
be a nyugdíjasok táborába, 
illetve kiktől kellett búcsút 
venni haláluk miatt. Az 
egyperces néma megem-
lékezést követően Mucsi 
Péter szólt az állattartás 

elmúlt évi eredményeiről, 
fejlesztéseiről. Dobróka 
Szilárd a növénytermesz-
tési ágazat elmúlt évéről 
és az idei tervekről szá-
molt be. Az ismertetőkből 

egyértelműen kiderült, 
hogy a nehéz gazdasági 
helyzet és a kedvezőtlen 
időjárás ellenére is pozitív 
mutatókban lehet remény-
kedni az év végére. Az 

elmúlt két év alatt több, 
mint 200 milliós beruhá-
zás történt a Zrt. életében. 
Az egyik legnagyobb be-
ruházást - a szárítót - a 
jelenlévők testközelből is 
megnézhették, hiszen a 
Zrt. busszal szállította ki 
a helyszínre az érdeklődő-
ket. A szárítóban éppen a 
napraforgó feldolgozása 
zajlott. A terepszemlét 
követően visszaindult a 
busz a művelődési házba, 
ahol terített asztalok vár-
ták a nyugdíjasokat. A Zrt. 
tyúkhúslevessel, marha- és 
birkapörkölttel köszöntöt-
te volt dolgozóit.

Nyugdíjasait köszöntötte a Zrt.

Mint egykoriban az ol-
vasókörök idejében tör-
ténhetett, szép sorban 
gyülekeztek az emberek 
egy pusztaközponti tanya 
udvarában. 

Jöttek gyalogosan és ke-
rékpárral, illetve a moder-
nizációnak köszönhetően 
autókkal és motorokkal. 
Az udvaron békésen ke-

resgélték betevőjüket az 
aprójószágok, mikor is egy 
zongorába botlottak. Zon-
gora a pusztában egy tanya 
udvarán? Verasztó Lajos 
régi álma teljesült ezen a 
kora estén a pusztaköz-
ponti tanyavilágban. Mi 
is lehetne egy zongoraest 
méltó színhelye? Adott a 
puszta, egy tanya és annak 
udvara, illetve gyönyörű 
időjárás. Keresve sem le-
hetne találni alkalmasabb 
teret a komolyzene élve-
zetére. Adott egy szebb 
világot is látott pianínó, 
akinek szintén jeles lett 
ez az este, hiszen avatott 
kezek vették gondjaik-
ba. Az avatott kéz pedig 
nem másé volt, mint Érdi 
Tamás zongoraművészé. 
Tamásról dióhéjban annyit 
lehet tudni, hogy egy hibás 

inkubátor kezelés miatt el-
vesztette látását. Egy speci-
ális módszerrel teszik „lát-
hatóvá” számára mindazt, 
ami a kottákban található. 
Tizenöt évesen aratta első 
komolyzenei sikerét,  a Ta-
vaszi Fesztiválon  előadott 
Mozart: A-dúr zongora-
versenyével. 2010-ben a 
Prima Primissima nyertese 
komolyzene kategóriában. 
Az idei évben már kon-
certezett többek között 
Angliában. Fiatal kora el-
lenére az elmúlt években a 
világ 23 országában örven-
deztette meg közönségét, 
szebbnél szebb koncert 
termekben. És most leült 
a puszta közepén a kék ég 
alatt, egy kopott zongora 
és hatvan fős közönsége 
elé. A művész fantasztikus 
játéka az első pillanatban 

Hangok a pusztában

Cikkek és fotók: Varga Pál

ámulatba ejtette közön-
ségét. Arcjátékával - ha 
egyáltalán lehetett -, még 
tovább fokozta a zene ha-
tását. Sok embernek ez 
volt élete első találkozása 
a komolyzene élő élményé-
vel. ÉLMÉNY csupa nagy 
betűvel, hiszen egy gyö-
nyörű estével ajándékozott 
meg bennünket. Köszönet 
Verasztó Lajosnak, hogy 
ötletét megvalósította és 
széles körben megosz-
totta ezt az emberekkel. 
Köszönet házigazdánknak 
Verasztó Péternek és csa-
ládjának, hogy tanyáján 
helyet adott az esemény-
nek. A lebukó nap fényénél 
hazafelé sétáló embereket 
lehetett látni a nagy pusz-
tában, szívükben a zene 
melegével.
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Nagy Zsoltot - Plasztik 
Szerviz Kardoskút - az 
Orosházi Ninja Club tag-
ját, a veterán járművek 
szerelmesét kérdeztük a 
legutóbbi versenyükről.
 
- 13 éve van 24 órás megbíz-
hatósági veterán verseny 
Kunmadarason. Ott a rep-
téren van egy kijelölt pá-
lya, ami három kilométer 
hosszú, ott szoktunk indul-
ni az Orosházi Ninja Club-
bal. A verseny lényege, 
hogy 24 órán keresztül négy 
pilóta felváltva rója a köröket 
ugyanazzal a motorral. 
Másfél óránként váltottuk 
egymást, olyankor csak 
tankolás volt. Egyszer el-
repedt a tankunk, meg egy 
hátsókerék defektünk volt, 
más nagyobb gond nem 
volt a verseny során. Több, 

mint 1800 kilométert mo-
toroztunk. Különböző ka-
tegóriák voltak: magyar 
egy henger, magyar két 
henger, külföldi egy hen-
ger, külföldi két henger, 
meg az épített kategória. 
Mi magyar egybe indul-
tunk, itt általában Pannó-
niákkal mennek és itt let-
tünk másodikak.  Nagyon 
jó társaság van. Körülbelül 
egy húsz fős csapat érdeme 
ez az eredmény. Vannak 

szerelők, pilóták, szaká-
csok. Vannak, akik mérik 
az időt, és vannak akik 
a logisztikáért felelősek. 
Ilyenkor összefog a csapat 
és megyünk.
- Egyedül készítetted fel a 
motort?
- Nem, van egy nagyon jó 
kis csapatunk és van há-
rom srác, aki segített. Hor-
váth Palinak köszönhetjük 
a gépi munkát, a szerelés-
ben pedig Pusztaföldvárról 

Gregus Gyuri és Csete Pali 
nagyon sokat segítettek. 
Az alkatrészek java itt-
honról származik, tőlünk. 
Ezek megvoltak, venni 
nem kellett hozzá igazából 
semmit. Az lett ráköltve, 
ami a felújítási rész: új 
gumik, csapágyak, új haj-
tókar, festés, bovdenek, 
gumialkatrészek.
- Mióta motorozol?
- Kicsi korom óta motoro-
zok, szeghalmi unokabá-
tyáim motorjain tanulgat-
tam. Aztán megszereztem 
a jogosítványt kismotorra 
és később nagymotorra is. 
A motor valahogy mindig 
jelen volt az életemben.

További sikereket és széles 
utat kívánunk a csapatnak!

Szállunk, mint a „Kunmadár”

Rajki Judit

Augusztus 14-én ismét 
gumicsikorgástól voltak 
hangosak az utcák telepü-
lésünkön. Ekkor rendezték 
meg ugyanis a II. Orosházi 
Rally Show kardoskúti 
futamát. Az első napon 
ügyességi versenyt tartot-
tak Orosházán, a Táncsics 

utcán, majd a második 
napon az idővel versenyez-
tek az indulók.  A nézők 
megint egy látványos és 
izgalmas show-t láthattak. 
A 45 indulóból 27-en telje-
sítették a hat futamból álló 
versenyt.

Verseny az idővel

Fotó és cikk: Rajki Judit

Fotó: Ninja Club

A Kardoskúti Bűnmeg-
előzési és Önvédelmi 
Egyesület korábbi el-
nöke, Ádász Ferenc 
egészségügyi okokra 
hivatkozva lemondott 
vezetői tisztségéről. 

Az egyesület szabályzata 
alapján 2011. július 8-án 
került sor rendkívüli köz-
gyűlés keretében az új 
vezető megválasztására.  
Ennek alapján az egye-
sület tagjai egyhangúlag 
Török Attila egyesüle-
ti tagnak szavaztak bi-
zalmat az elnöki tiszt-
ség további betöltésére.  

Bál a művelődési házban 
2011. november 12-én, 
szombaton, 19 órától. 
Helyfoglalás és informá-
ció a 68/429-023 számon 
vagy személyesen a műv. 
ház igazgatótól kérhető. 
Belépő: 2.000.- Ft. Büfé 
működik a rendezvény 
ideje alatt. Mindenkit sze-
retettel várunk!

VI. Tökös Buli a művelő-
dési házban 2011. október 
28-án, pénteken, 17 órától. 
A töklámpások faragásá-
hoz kellékeket kell hozni: 
tök, kés, gyertya. A legjobb 
töklámpásokat díjazzuk.

Elnökváltás Programok
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2011. szeptember 10-
én rendezték meg Szen-
tesen a II. Gravo-Mix 
Futball Fesztivált, ame-
lyen kardoskúti  má-
sodik osztályos g ye-
rekek is részt vettek. 

Az OMTK-ULE 1913. 
U9-es korosztályában - 
tíz csapatból - első he-
lyezettek lettek a fiúk. A 
csapat tagjai: Zahorecz 
Noel, Hegedűs Norman, 
Kvak Barnabás,  Nagy 
Máté, Sinkó Máté, Kocsis 
Milán, Németh Ádám, 
Bárdi Levente, Baki Ben-

ce, kapus: Halász Martin, 
edző: Kinyó Péter. Az U9-
es korosztály legjobb ka-
pus címet: Halász Martin 
hozta el - edzője: Bordás 

Sándor. A Fesztiválon 
szintén U9-es korosztály-
ban indult az OMTK-ULE 
1913. egy másik csapata is, 
amelyben szintén játszot-

tak - egy kardoskúti, illetve 
egy orosházi lakosú, de 
a helyi általános iskolába 
járó - első osztályos gyere-
kek. Ők 6. helyezést érték 
el. A csapat tagjai: Buzai 
Bence, Lengyel Tibor, 
Bok Tibor, Varga Ákos, 
Dénes Adrián, Jancsik 
Benedek, Jancsik Barna-
bás, Kérdő Erik, Csordás 
Csaba, Anda Attila, Má-
gocsi Bence, edző: Kovács 
Lajos. Ez úton is köszönet 
az edzők türelmes mun-
kájáért!

Halász István

Kardoskúti gyerekek a bajnok csapatban

Nyolc csapat kereken 
száz focistája sorako-
zott fel a kardoskúti is-
kola aszfalt pályáján, 
október első reggelén.  

Az idén második alka-
lommal megrendezésre 
kerülő kispályás labdarúgó 
emléktornán az egykoron 
Kardoskúton pedagógus-
ként tevékenykedő Len-
ti Józsefre emlékeztünk. 
Ramasz Imre polgármester 
nyitotta meg a tornát. Visz-
szaemlékezésében kitért 
arra, hogy nagyon sok em-
lék fűzi őt a torna névadó-
jához. Többek között az, 
hogy amikor polgármester 
úr az iskolapadba került, 
Lenti József akkor lépett a 
katedra mögé. Tanárként 
nyugdíjba vonulásáig - 
amely több mint negyven 
év  után következett be - 
mindvégig Kardoskúton 

dolgozott. Lantos György 
mellett egykor ő volt a 
település sportéletének 
meghatározó szereplője. 
Az emlékverseny - mivel 
Kardoskút Község Köz-
alapítványa az idei évtől 
felvette a közhasznú te-
vékenységeinek körébe és 
anyagilag is támogatja azt 
- valószínűleg a jövőben is 

megrendezésre kerülhet. 
Az önkormányzat mellett 
az idei rendezvény létre-
jöttét támogatta Szénási 
József, aki a szakmai veze-
tése mellett egy szép díjat 
is felajánlott a legjobb me-
zőnyjátékosnak. Szűcs Fe-
renc - Lenti József egykori 
kollégája, barátja - is egy 
díjat ajánlott fel, amelyet 

a gólkirály érdemelt ki. 
Az idei évtől kezdődően 
egy vándorserleg is útra 
kelt, amelyet - Lenti József 
özvegyének köszönhető-
en - a bajnok visz haza és 
őrzi azt egy éven keresztül.  
özv. Lenti Józsefné min-
dig meghatódva értesül 
arról, hogy Kardoskúton 
emlékversennyel tiszte-
legnek férje emléke előtt. 
A meghívásnak, hogy a 
torna eredményhirdetésén 
személyesen is részt ve-
gyen, örömmel tesz eleget. 

Eredmények:
1., Barátság-Orosfarm Sc.
2., Retro Oilers Sc.
3., Liget - OrosNetWork
4., Orsi 91. Fc.
5., Somogyi Kft.  
6., Viola Nagyszénás
7., Kardoskút
8., Döbbenet Csorvás Sc.

VP

Lenti Józsefre emlékezve

Fotó: archiv

Fotó: Rajki Judit
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Megkérdeztük: Mit szól a Lenti József Emlékversenyhez?

özv. Lenti Józsefné
44 évig tanított a férjem 
Kardoskúton. Nagyon 
szerette ezt a kis falut. 
Azt hiszem, hogy a mai 
világban ritka dolog, hogy 
valaki egy munkahelyen 
dolgozza végig az életét. 
Megható, hogy emlékez-
nek rá és hogy ennyien 
eljöttek az emlékverseny-
re. Ha jól tudom, Varga 
Pál indítványozta ezt az 
emléktornát, illetve nyil-
ván a tanítványai. Nagyon 
szép dolog, hogy eszükbe 
jutott. Köszönöm nekik!

Szűcs Ferenc
Mi a tanár úrral körül-
belül 1956 óta ismertük 
egymást, nagyon sok időt 
töltöttünk együtt, örülök, 
hogy ennek a kiemelkedő 
embernek az emlékét itt 
ápolják. Mivel a labdarú-
gásban volt ő szakember, 
erre a legjobb alkalom 
egy ilyen emléktorna. A 
csapatoknak mindenféle-
képpen köszönet jár, hogy 
itt voltak. Gratulálok nekik 
és a szervezőknek is, ha 
lehet a jövőben is folytas-
sák ezt a megemlékezést.

Szénási József
Nagyon nemes dolog volt, 
hogy a tanár úrnak a tiszte-
letére megszervezték a tor-
nát és minden tiszteletem 
a szervezőké. Megérdemli, 
mert hosszú ideig a falu 
életében nagyon sok szép 
dolgot csinált, mint edző, 
illetve labdarúgóként és 
tanárként is a nyugdíjazá-
sáig itt dolgozott a faluban. 
Rengeteg gyermeket fel-
nevelt, illetve a sportban 
is nagyon sok fiatalt elin-
dított a magasabb osztály-
ban való labdarúgásért.

Nagyon jó emlékeim van-
nak a tanár úrról. Szigorú 
ember volt szerintem, aki 
mindig megmondta, amit 
gondolt. Ha más csapatban 
játszottam és valami nem 
tetszett neki, elmondta 
az építő jellegű kritikáját. 
Tanárként is és edzőként 
is csak jó véleményem van 
róla és másoktól is csak jót 
hallottam felőle. Szerették 
a gyerekek. Bízom benne, 
hogy a következő években 
is részt tudunk venni az 
emlékvesenyen a csapattal.

Szenteczki Attila

Darazsak ellen

Gyakori jelenség, hogy a 
darazsak földben alakítják 
ki búvóhelyeiket. Általá-
ban a puha, porhanyós 
szerkezetű talajok alkal-
masak darázsfészek kiala-
kítására, így sok esetben 
homokban találhatunk 
rájuk. Amennyiben jól 
behatárolható, kisméretű 
földlyukban tapasztaljuk 
a darázs okozta problé-
mát, úgy éjszaka néhány 

liter forró víz beönté-
sével megszüntethető a 
darázsfészek. Nagyobb 
kiterjedésű, több járattal 
is rendelkező darázs-lyuk 
esetén célszerű a darázsir-
tás kivitelezésében jártas 
ember segítségét kérni. A 
darazsak a tél folyamán 
elpusztulnak, csak a meg-
termékenyített nőstények 
képesek életben maradni.
Hatékony csapdát lehet 
készíteni  például egy PET 
palackból. Az oldalát kör 
alakban kivágjuk és cuk-
rozott sört töltünk bele. 
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