
Hintón érkező boldogság - pusztalakodalom

Fotó: Rajki Judit

A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület és a 
Móra Ferenc Művelődési Ház közösen első alkalommal 
rendezte meg pusztalakodalom című rendezvényét. 
Rendezvényünk célja a pusztai hagyományok felele-
venítése és továbbvitele volt. A lebonyolításhoz egy öt 
főből álló bizottságot hoztunk létre, akik személyesen 
feleltek egy-egy részlet megvalósításáért. Sok-sok 
egyeztetés után kialakult a végső forgatókönyv. Nem 
csak a szervezők, de az ifjú pár is izgalommal várta a 
július 2-át a lakodalom napját. A részvevők számára 
elkészített meghívók szinte napokon belül elkeltek, így 
telt házra számíthattunk. A forgatókönyv szerint az 
ifjú pár és a násznép egy része is hintón tette meg az 
utat Kardoskút és Pusztaközpont között, ezért délután 
már sokan kémlelték az égen tornyosuló felhőket, 
amelyből szerencsére csak frissítő zápor esett és a jó idő 

kitartott egész nap és éjszaka is. A hintót az egykoron a 
vásárhelyi Pusztán lakó, ma Kecskeméten élő korábbi 
fogathajtó világbajnok, Fülöp Sándor hajtotta. A hatal-
mas rendezvénysátorba kényelmesen elfért a több mint 
kétszáz vendég, akik a finom ételek elfogyasztása után 
a jó zene mellett hajnalig mulattak. Köszönjük az ifjú 
párnak, Nagy Nikolettnek és Verasztó Péternek, hogy 
házasságkötésükkel partnerek voltak a lebonyolításban 
és a rendezők nevében sok boldogságot kívánunk nekik. 

Köszönjük a mintegy 20-25 főből álló - az igazi nagy 
munkát végző - önkéntes csapatnak, akik profi hozzá-
állásukkal igazán sikeres rendezvényt valósítottak meg. 
Köszönet a sok-sok támogatónak, akik támogatásukkal 
segítették a lakodalom lebonyolítását.

Kocsis Péter
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Az Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület 
Budapesten, a Magyar Látványtánc Sportszövetség 
Magyar Bajnokságán vett részt 12 táncossal. Az 
elért eredményeik alapján kvalifikálták magukat 
az Európa Bajnokságra. A csoport tagjai között 
a kardoskúti Lőrincz Dorina is szép sikereket 
szerzett. Összeállításunkban megismertetjük 
Olvasóinkkal a mazsorett twirling sportágat, be-
szélgetőtársam Szabó Ferenc művészeti vezető.  
 
- Kérem, röviden mutassa be a mazsorett twirling sport-
ágat Olvasóinknak. 
A mazsorett twirling olyan sport, ahol a bot-sportesz-
köz a testen és a test körül forog, közben gimnasztikai 
gyakorlatokat végez a versenyző. E sportágban Euró-
pa- és Világbajnokságot is rendeznek. A versenyeken 
kötelező- és szabadon választott elemekből összeállított 
kűrökkel, egyéni, páros és csoportos versenyszámokban 
lehet részt venni. A fellépések során megtalálhatók 
a mai modern kor zenéjére íródott színpadi- illetve 
vonulós koreográfiák. 
- Miért érdemes ezt a sportágat rendszeresen gyakorolni?
Nemcsak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek kon-
centrációs képességeit is, hiszen egyszerre kell figyelni 
a zenére történő lábmozdulatokra, ritmusra, kéztartá-
sokra és karmunkára. Egyesületünk keretein belül 110 
gyermek gyakorolja a Mazsorett Twirling sportágat, 
a város Eötvös csarnokában és a Petőfi Művelődési 
Központban. 
- Mikor alakult ez a csoport, amely az elért eredményei 
alapján kijutott az Európa Bajnokságra?
A jelenlegi csoport 2015. szeptember elején alakult. 
Több hónapos felépített versenyfelkészülés utolsó 
szakasza volt a színpadra lépés. Ebben az időszakban 

a mindennapos kemény, több órás edzések voltak 
a jellemzőek. 2016. április 9-én, egyesületünket 16 
versenyző képviselte a Magyar Látványtánc Sportszö-
vetség évi Kvalifikációs Bajnokságán, cadet és junior 
korcsoportban. A versenyre több mint ezer produkciót 
neveztek, a gyerekek tizenöt versenyszámban indultak 
„B” kategóriában. Hat produkció az elért magas pont-
határ, illetve a koreográfia alapján a legmagasabb, „A” 
kategóriás minősítést kapott, ami  kétévnyi munka 
után kimagasló eredményt jelent.  Egyesületünk eddigi 
legjobb eredményeit értük el. Sok kitartás, szorgalmas 
munka és gyakorlás volt jellemző edzéseinken. Már ta-
valy szeptembertől intenzíven gyakoroltuk a különböző 
botkombinációkat, térformákat. Gyakoriak voltak az 
olyan hétvégék, amikor péntek, szombat és vasárnap is 
voltak edzések. A szülők segítsége, támogatása nélkül 
ezt nem lehetne csinálni. Köszönet még sokan mások-
nak, akik segítették munkánkat! A legnagyobb öröm 
most számunkra, hogy május végén, Budapesten, a 
Magyar Látványtánc Sportszövetség Magyar Bajnoksá-
gán vettünk részt 12 táncossal. Az elért eredményeink 
alapján kvalifikáltuk magunkat az Európa Bajnokság-
ra, amely 2016. június 29-e és július 3-a között zajlik 
Szlovákiában, Léván. Itt 12 koreográfiával képviseljük 
Orosházát és Magyarországot.

A csapat tagjai között ott van a kardoskúti Lőrincz Do-
rina is, aki különös figyelmet érdemel szép eredménye-
ivel. A május végi budapesti versenynapokon az alábbi 
helyezéseket érte el:  Majorette és Twirling Bottal, 
Pom-Pommal - Vegyes vagy egyéb eszköz - Cadet 
korcsoport, I. helyezés (a csoport tagjai: Székács Virág, 
Csernus Dominika Bianka, Kappán Dorina Csenge, 
Lőrincz Dorina, Bugyi Zoé, Kalmár Zita, Rajki Alida 
Stella). Majorette és Twirling 8.2 Bottal - Duó - Cadet 
korcsoport, I. helyezés: Lőrincz Dorina és Rajki Alida 
Stella. Majorette és Twirling 8.2 Bottal - Szóló  - Cadet 
korcsoport, IV. helyezés - Lőrincz Dorina                                                                                 

Emellett az egyesület számos szép helyezés birtokosa. 
Mivel lapzártánk után zajlik Léván az Európa Bajnok-
ság, ígérjük, hogy a következő Hírmondóban szemé-
lyesen Dorina fog beszámolni az Európa Bajnokságon 
elért eredményekről és élményeiről. Támogatásaikat 
köszönettel veszi az egyesület: Orosházi MTSE bank-
számla szám: MKB 10300002-10656638-49020011
Adószám:18738920-1-04                                                                                        

Vargáné Neller Borbála

Kardoskúti is utazik az Európa Bajnokságra
Fotó: egyesület
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Hajrá Magyarok! - Személyesen Franciaországban
Magyarország labdarúgó 
válogatottja 44 év után 
jutott ki a franciaországi 
Európa-bajnokságra. Ke-
veseknek adatik meg, hogy 
élőben drukkolhassanak 
egy foci eb-n a magyar csa-
patnak. Egy népszerű in-
ternetes közösségi oldalról 
tudtuk meg, hogy néhány 
Kardoskúti fiatalnak ez 
sikerült. Közülük Kincses 
Benjamin osztotta meg 
Olvasóinkkal élményeit.
- Mikor terveztétek el az 
utat? Abban a pillanatban, 
amikor megtudtuk, hogy 
kijutottunk az Európa-
bajnokságra. Fel sem me-
rült bennünk, hogy nem 
fogunk menni.
- Kivel voltál? Egyik bará-
tommal és az édesapjával.
- Milyen egy igazi nagy 

stadionban végignézni egy 
mérkőzést?  Szenzációs 
érzés, sajnos elmesélni 
nemigen lehet, de kívánom 
mindenkinek, hogy egy-
szer élje át ezt az érzést. Mi 
az Izland-Magyarország 
meccset néztük meg. A 
magyar gólnál vadidegen 

emberekkel ölelkeztünk, 
együtt ugráltunk, zengett 
a stadion.
- Milyen élményekkel gaz-
dagodtál? A meccs előt-
ti felvonulás leírhatatlan 
élmény számomra most 
is. Ahogy visszagondo-
lok rá, libabőrös vagyok. 
Szerintem minimum 30 
ezer magyar vonult végig 
Marseille utcáin.
- A biztonságra mennyi-
re helyeztek hangsúlyt a 
házigazdák? Ahhoz ké-
pest, hogy sajnos fenn-
áll a terrorfenyegetettség, 
nemigen éreztem nagyon 
szigorúnak a beléptetést, 
hasonló volt, mint egy 
átlagos meccsen, Buda-
pesten.
- Hogyan utaztatok ki, 
találkoztál-e más nemze-

tek szurkolóival? Busszal 
mentünk, oda-vissza 48 
óra volt az út, de ezzel 
együtt is megérte, mert ha-
talmas élmény volt. A helyi 
emberek nagyon kedvesek 
voltak velünk, volt, aki a 
Magyarokat éltette, volt, 
aki az Izlandiakat. Helyi-
eken kívül találkoztunk 
Izlandiakkal, Svédekkel, 
Belgákkal, Lengyelekkel. 
A Lengyelekkel együtt 
kiabáltuk a tengerpar-
ton, hogy „Polska Wegry 
dwa baratnki! - Lengyel 
Magyar két jó barát!”. Az 
egészet összevetve, életem 
egyik legjobb élménye, re-
mélem lesz még hasonló-
akban részem és kívánom, 
hogy más is átélhessen 
ilyen pillanatokat! 

Vargáné Neller Borbála
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Szent Iván napjának előestéjén a napforduló éjszakájá-
nak hagyományait idéztük fel a művelődési ház udvarán.

Varga Sándor „Soma” fafaragó hagyományos, ősi mód-
szerrel, kovával és taplóval gyújtotta meg a tüzet. Közben 
mesélt nekünk erről a varázslatos éjszakáról, a tűzug-
rásról, a néphagyományokról és a babonákról. Kicsik és 
nagyok érdeklődve hallgatták. Megszólaltatta a szarvból 
készült kürtjét és a dorombot, kipróbálhattuk a karikás 
ostort. A hamvadó tűz parazsánál mindenki megsüt-
hette a szalonnáját, hagymáját, kenyerét, majd boroz-
gatással, nótázással töltöttük el az este hátralevő részét.

Az oldalt összeállította: Terjékné Kaposi Andrea

Szent Iván-éj: néphagyományok és babonák

Június utolsó teljes hetében nyári tábort szervezett a 
kardoskúti gyerekeknek a Gyermekjóléti Szolgálat, a 
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület, és a 
Móra Ferenc Művelődési Ház közösen.  A tábort tá-
mogatta a Kardoskútért Közalapítvány. Sok-sok játék, 
vetélkedő, sütés-főzés, mézeskalács készítés, aszfaltrajz-
verseny,  szarvasi kirándulás, számháború, ping-pong 
verseny, malom bajnokság, lufihajtogatás, tótkomlósi 
strandolás várta a gyerekeket. Közkívánatra megismé-
teljük: elegendő jelentkező esetén július 18-22-ig újabb 
tábort szervezünk a művelődési házban. Július 14-ig 
várjuk a jelentkezőket!

Kardoskúti nyári tábor gyerekeknek

Kincskereső játékkal kezdődött a gyereknapi program 
május utolsó vasárnapján a parkban. 

A gyerekcsapatoknak először hét próbát kellett telje-
síteni, hogy hozzákezdhessenek megkeresni a törpék 
elveszett kincseit. A megtalált kincseket csokira lehetett 
váltani. A játékot Szűcsné Móga Borika szervezte. Tán-
coljunk együtt! - a néptánc alapjait Gyalai Edina mutatta 
meg a gyerekeknek és a vállalkozó kedvű felnőtteknek.
Ebéd után aszfaltrajz-versenyt hirdettünk. Téma: mit 
szeretek legjobban Kardoskúton? Szép rajzok születtek: 
volt aki a természetet, volt aki a játszóteret, volt aki a 
házát, a családját rajzolta le. A legszebb alkotásokat 
rajzeszközökkel díjaztuk. Pepe Manó Békéscsabáról 
érkezett, a megyei könyvtár jóvoltából. Bohóckodott, 
énekelt a gyerekeknek. Ezután a GRIMASZK Színház 
– „Állati La Fontaine” című darabját mutatta be egy 

személyben Komor László, óriásbábokkal, a gyerekek 
közreműködésével. Mindenki nagyon jól szórakozott! 
Egész nap üzemelt az ugrálóvár, a trambulin, a horgá-
szat. Lehetett szörnyecskéket és ékszert készíteni, volt 
arcfestés, vattacukor, fagyi és sok-sok színes lufi. Az 
előbb felsoroltakon kívül sokat tett a nap sikeréért a Kék 
Nefelejcs Cukrászda, Andrékóné Katika, Mayer Erzsike, 
Szabó Kati, Radics Vivien, Süle Imre, Török Attila, Buzai 
Attila. Köszönet a közreműködőknek!

Óriásbábok, aszfaltrajzverseny a gyermeknapon
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A nagy hőség bárkinél okozhat egészségügyi panaszo-
kat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt, de vannak 
különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például 
a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrend-
szeri betegségben szenvedők. Az autóval közlekedők 
figyelmére is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg, 
fokozott óvatossággal kell vezetni. Akik a kánikulát víz-
parton töltik, napozás után hűtsék le magukat mielőtt a 
vízbe mennének, ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.
 Mire ügyeljünk a hőség, a nagy meleg idején? A leg-
fontosabb a fokozott folyadékpótlás.    Mit tanácsos 
inni? Teljesen megfelelő a csapvíz, citrommal, menta-
levéllel ízesítve, lehűtve kitűnő frissítő. Az ásványvizek 
is megfelelnek, de lehetőleg olyat válasszunk, amelynek 
kalcium és magnézium tartalma magasabb. Nagy víz-
vesztéssel járó időszakban (nagyfokú izzadás) a 20-200 
mg/l nátrium tartalmú ásványvizek is megengedhetőek. 
Az izzadással nemcsak vizet, de sót és ásványi anya-
gokat is veszítünk. Mindezeket pótolhatjuk friss zöld-
ség- és gyümölcslevekkel. Nemcsak magas vitamin- és 
ásványianyag-tartalmuk miatt egészségesek, hanem az 
emésztés számára jótékony hatású rostanyagokat is be-
visszük egyidejűleg a szervezetünkbe. Tanácsos kerülni 
a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú 
üdítőket, mert ezek pont ellenkező hatást fejtenek ki 
a szervezetben - sót és vizet vonnak el a sejtekből, 
ezzel megzavarva azok megfelelő működését. Köny-
nyen emészthető ételeket fogyasszunk: zöldség vagy 
gyümölcslevesek, párolt húsok, zöldségköretek, kefir, 
joghurt, aludttej. Megfelelő öltözködéssel is segíthetjük 
a jobb közérzet megteremtését: könnyű, laza, termé-

szetes alapanyagú, világos ruhákat hordjunk. Széles 
karimájú kalap és napszemüveg véd az erős napsugár-
zástól. Gyakrabban zuhanyozzunk - ha megtehetjük 
-, langyos majd hideg vízzel. A lakást is hűtsük! Éjjel 
szellőztessünk, nappal sötétítsünk, zárjuk az ablakokat. 
Ventilátor használatakor figyeljünk arra, hogy a belső 
hőmérséklet 35 fok alatt maradjon. A ventilátor keveri a 
levegőt, ezzel hőt von el a szervezetünktől, kiszáríthatja 
szervezetünket, ezért a folyadékpótlásra is figyelni kell. 
A légkondicionálók használata esetén a külső-belső 
hőmérséklet 5-6 foknál ne legyen nagyobb, ne legyen 
a levegőáramlás gyors, mert így könnyebben meg-
fájdulhat a fejünk, nyakunk, sőt meg is fázhatunk. A 
folyadékpótlásról se feledkezzünk el. 11-15 óra között, 
ha tehetjük, ne tartózkodjunk a napon. Csecsemők, 
kisgyermekek, idősek folyadékbevitelére nagyon figyel-
jünk, hiszen ők hajlamosabbak a gyorsabb kiszáradásra. 
A gyermekeket félárnyékos helyen tartsuk a szabadban, 
használjunk fényvédő krémet, ami minél magasabb fak-
torú, annál hatékonyabb. Különösen szívbetegségben és 
magas vérnyomástól szenvedők a melegben fokozódó 
panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz. Bármilyen 
csábító is, inkább kerüljük a jéghideg italokat, mert 
nagyobb mennyiségben fogyasztva akár gyomorgörcsöt 
is okozhat, illetve fokozza az izzadást, a folyadék- és 
sóvesztést. Azt viszont fontos észben tartani, hogy a 
megfelelő folyadékbevitel mennyisége nagyban függ 
az egyéni és a környezeti tényezőktől, így a mozgástól, 
az éghajlattól, a hőmérsékleti viszonyoktól, a várandós-
ságtól vagy a szoptatástól.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő

Nyári melegben, hőségben figyeljünk a folyadékpótlásra
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településünkön.

Elsőként a Baraczkosi emlékoszlop avatására  
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Falunapon, 2016. július 16-án, 10.30 órakor lesz 
a találkozó Pusztaközponton, a múzeumnál. 

Lengyel György
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„Tanyagondnok négy keréken” - negyedszer is első helyen

Kiskunhalas volt a helyszíne a tanyagondnokok 
versenyének. A Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesülete örömmel vette, hogy a város vállalta a há-
zigazda szerepét – mondta Csörszné Zelenák Katalin 
az egyesület ügyvezetője. A verseny lebonyolításában 
a rendőrkapitányság és a Balesetmegelőzési Bizottság 
is kivette a részét.

A Falugondnokok négy keréken elnevezésű bajnoksá-
gát egy képzés előzte meg, így a tanyagondnokok felfris-
síthették tudásukat. Sokféle feladat várt a versenyzőkre.

Voltak elméleti feladatok, de lézeres lövészet, forga-
lomban vezetés, kerékpáros ügyességi pálya is szerepelt 
a próbatételek között, sőt még egy újraélesztést is be 
kellett mutatni. A részegséget imitáló szemüvegben 
pedig piramist kellett építeni, így volt izgalom bőven.
Az idén tizenkét csapat indult, egyéniben is remekelt 
a győztes csapat, hiszen hibátlan nehezített KRESZ 
tesztlapot töltöttek ki. Az elsőséget már negyedik al-
kalommal szerezték meg  a versenyen. A csapat tagjai: 
Rácz Zoltán (Makó), Varga Pál (Kardoskút) és Bíró 
Zoltán (Kelebia). 

Forrás: http://www.halasmedia.hu

Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Köz-
pontja és Családsegítő Szolgálata folyamatosan biz-
tosítja a kardoskúti lakosok számára szolgáltatásait. 

A családgondozás lehetőséget biztosít egy személyes, 
bizalmi kapcsolat kialakulása során a lelki támogatásra, 
információnyújtásra és problémamegoldásra. 

A probléma kezelésének elsődleges eszköze a család 
erőforrásainak a megtalálása. Az intézmény pszicho-
lógus szakembere az egyének, a családok megsegíté-
sére, támogatására tanácsadást biztosít, amely az élet 
számtalan területén sikerrel alkalmazható. Segíti a lelki 
közérzetet, a kapcsolati és az életvezetési nehézségeket 
érintő problémák kezelését. A jogi természetű ügyek 
eligazodásában jogászunk biztosít tanácsadást. Mind-
két szolgáltatást előre egyeztetett időpontban lehet 
igénybe venni. 

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez is 
rendszeresen lehetőséget biztosítunk. Nyári program-

jaink között szerepelt a napközis tábor június 20-tól 
június 24-ig, a művelődési ház munkatársainak közre-
működésével, és az Erzsébet tábor július végén, Zánkán. 

Ruha - és egyéb adományokat szívesen fogadok, melyet 
a rászoruló családoknak továbbítok. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ, a nyitvatartási 
időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet a fel-
merülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű 
segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából. 

A készenléti ügyelet telefonszáma: 06-70/934-4329 

Ügyfélfogadási időben pénteken délelőtt 8 órától 13 
óráig bizalommal fordulhatnak hozzám kérdéseikkel 
és problémáikkal a művelődési házban, ettől eltérő 
időben telefonon vagyok elérhető munkanapokon 8-tól 
16 óráig a 06/70-9533-291-es telefonszámon.

Sőregi Ildikó családsegítő munkatárs

Új családsegítő munkatárs a településünkön

NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNET
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az 1/2016. (II.3.) sz. önkormányzati rendeletben 
döntött a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elren-
deléséről. A Rendelet alapján a nyári igazgatási szünet 
2016. július 11. (hétfő) naptól 2016. július 15. (péntek) 
és 2016. augusztus 15. (hétfő) naptól 2016. augusztus 
19. (péntek) napig tart. A nyári igazgatási szünetben 
2016. július 13-án (szerda) és augusztus 17-én (szerda) 
8.00 órától 12.00 óráig a hagyatéki és az anyakönyvi 
ügyintézés teljes körűen történik.                             FZ

Fotó: egyesület
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A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület 
2016. június 4-én tartotta a Pusztatalálkozó  című 
rendezvényét Kardoskút-Pusztaközpontban, abból 
a célból, hogy az egykori vásárhelyi Pusztán élő, dol-
gozó, tanuló személyek sok esetben több évtizedes 
kihagyás után találkozzanak egymással. 

A cél elérése érdekében egyesületünk tagjai fáradt-
ságot nem ismerve egész nap azért dolgoztak, hogy 
a vendégek a lehető legjobban érezzék magukat és jó 
emlékekkel távozzanak majd.  Az első vendégek már 
kilenc órakor megérkeztek és izgatottan várták a rég 
nem volt találkozást. Tíz órára már a mintegy kétszáz 
vendég szinte minden helyet elfoglalt és kezdődhetett a 
megnyitó. Kocsis Péter az egyesület elnöke köszöntötte 

Pusztatalálkozó - hagyományteremtő szándékkal
a rendezvény előadóit, a meghívott vendégeket és 
minden résztvevőt. Ezután bemutatta a Kardoskúti Fa-
luszépítő és Turisztikai Egyesületet, majd Szenti Tibor 
író néprajzkutató beszélt a puszta múltjáról és korábbi 
kutatásáról. Ezután Hegedűs Zoltán Hódmezővásárhely 
alpolgármestere mutatta be a Vásárhelyi Pusztáért 
Egyesületet, beszélt a megalakulásról és további cél-
jaikról. Őt követte Kotymán László, a Körös-Maros 
Nemzeti Park tájegységvezetője, aki beszélt a nemzeti 
park pusztában végzett tevékenységéről, és további 
terveikről. Ebből kiderült, hogy hogyan kapcsolódik az 
itt zajló munka a pusztához és az idegenforgalomhoz. 
Bárdos Zsuzsa orosházi tanár, néprajzkutató emlékezett 
meg egy nagyszerű előadással Csizmadia Imre pa-
rasztíróról, és Rózsa Imre pusztai dalköltőről. Labozár 
Antal és zenekara játszott el néhány Rózsa Imre nótát 
és Leszkó Istvánné énekelt. 

A finom birkapörkölt ebéd után jó hangulatú kötetlen 
beszélgetéssel telt el a délután. Biztosak vagyunk benne, 
hogy aki elfogadta meghívásunkat és részt vett a ta-
lálkozón, az nem bánta meg és lélekben gazdagabban 
távozott a találkozóról.

Köszönjük előadóinknak, hogy részvételükkel emelték 
a rendezvény színvonalát és ezzel támogattak bennün-
ket a rendezvény lebonyolításában.

Hódmezővásárhelyen, 2016. június 11-én kerékpáros 
ünnepséget tartottak abból az  alkalomból, hogy ezen 
térség kerékpáros központjává váljon a város. 

A „Túrázzunk kerékpárral Hódmezővásárhely környé-
kén” elnevezésű program keretében három kerékpáros 
csoport három különböző irányba indult túrára. Az 
egyik csapat  - mintegy harminc fő - Kardoskutat vette 
célba, majd a pusztaszéli úton, Székkutason keresztül 
tértek vissza Hódmezővásárhelyre. Útközben megte-
kintették a Csomorkányi templomromot. Sonkoly Ág-
nes szervező megkeresésére a Kardoskúti Faluszépítő 
és Turisztikai Egyesület fogadta a Baraczkosi olvasó-
körben az érkező túrázókat. A csoportban jöttek profi 
kerékpárosok is Budapestről, akik komoly tempót dik-
táltak az amatőr kerékpárosoknak. A pihenőben meg-
lepetésként érte őket a hűvös épület, a hideg ásványvíz 

és a finom harapnivaló. Közben Kocsis Péter bemutatta 
településünket, a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai 
Egyesületet és programjait, beszélt a természetvédelmi 
területről, s az itt található madárvonulásról és még sok 
olyan dologról, amiért érdemes idelátogatni hosszabb 
időre is. A rövid pihenő után ismét nyeregbe szálltak 
a vendégek és azzal az ígérettel indultak ismét útra, 
hogy visszajönnek.

Az oldalt összeállította: Kocsis Péter

Túrázzunk kerékpárral Hódmezővásárhely környékén

Fotó: Tiba Boglárka

Fotó: VP
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Újszülött köszöntése:  
Gáspár Rebeka, Gáspárné Karasz 
Annabella és Gáspár Sándor kislá-

nya, aki 2016.05.17-én született. 

Örömteli családi események

Házasságkötés:
Seres József (Kardoskút) és  
Siklósi Andrea (Kardoskút) 

„Ballagnak a nagyok, vajon hová mennek?”
Virágdíszbe öltözött óvoda várta június első szombatján a kedves szülőket 
és vendégeket évzáró és ballagási ünnepségünkre. Mint minden évben 
most is nagy izgalommal készültünk erre az eseményre. A gyerekek mese-
keretbe épített dalos, verses, mondókás műsor összeállítással adtak számot 
mindarról, hogyan is fejlődött személyiségük, tudásuk az eltelt év alatt. 
Bátor kiállásukat, ügyes szereplésüket a vendégek megelégedett öröme, tap-
sok és mosolygó arcok fogadták. Mi is kellene ennél nagyobb boldogság? 
A vidám kis játék után megható pillanatok következtek. Két kisgyermek 
búcsúzott el az óvodától, társaiktól, és az itt dolgozó felnőttektől. Számukra 
véget ért a gyermekkor gondtalan életszakasza, ősztől már egy új, érdekes 
világ, az iskola vár rájuk. Ezekkel a gondolatokkal búcsúztunk a gyere-
kektől: „Kívánjuk nektek, hogy érezzétek jól magatokat az iskolában, sok 
dicsérettel térjetek haza, hogy szüleitek büszkék lehessenek rátok. Bízunk 
benne, hogy az ovis évek szép emlékként maradnak meg számotokra, és 
mindig szeretettel gondoltok majd vissza ránk. Ha erre jártok, gyertek be 
hozzánk, mi mindig nagy szeretettel várunk benneteket!”

Kürtiné Rácz Anikó

Önkormányzati hírek
Kardoskút Község Önkormányzata 
a májusi testületi ülés keretében 
elfogadta, hogy az Óvoda augusz-
tus hónapban zárva tartson. 2016. 
június 14. napján, soron kívüli 
testületi ülés keretében tárgyalta a 
testület az óvodavezetői álláshelyre 
kiírt pályázatot, majd egyhangúlag 

úgy döntött, hogy Patócs Évát bízza 
meg az intézményvezetői feladatok 
ellátásával.

Az Önkormányzati hivatal személyi 
feltételeiben is változás következett 
be, hiszen dr. Ágoston Flóra szoci-
ális ügyintéző más munkahelyen 

helyezkedett el, így a köztisztviselői 
jogviszonya közös megegyezéssel 
megszűnt. A szociális ügyintézői 
feladatokat a továbbiakban Radics 
Vivien látja el, így a hivatal válto-
zatlan színvonalon kevesebb fővel 
igyekszik kiszolgálni a lakossági 
igényeket a jövőben.                     FZ

Névadó ünnepség:
Süle Imre és Bánki-Horváth  

Vanda gyermekük  
Süle Imre Milos.

Fotó: VP
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