
Népes gyermeksereg várta nagy 
izgalommal a Nagyszakállút, aki 
az idén sem érkezett üres kézzel 
Kardoskútra.

Gyermekdalokkal, énekekkel vártuk 
a Mikulást, aki az idén is ellátogatott 
a művelődési házba szervezett köz-
ségi Mikulásváró programunkra. Az 
iskola után hazaérkező gyerekeket 
és a legkisebbeket finom falatok-
kal és Katika néni mézeskalácsos 
kézműveskedésével fogadtuk, majd 
Ujj Anna fiatal énekes dalaiba 

kapcsolódhattak be a gyerekek a 
színpadon. A mozgalmas délután 
sürgéssel-forgással telt, a falu legki-
sebbjeit is elhozták a szülők, nagy-
szülők. Az örömteli pillanatokat a 
Mikulás piros zsákja fokozta, hiszen 
minden gyermek egy-egy tartalmas 
édességcsomaggal lett gazdagabb. A 
Kardoskúti gyerekek most is meg-
fogadták a Nagyszakállúnak, hogy 
jövő decemberig mindenki jól fog 
viselkedni, hogy újra várakozással 
tekinthessenek az ablakokba kitett 
kis cipőkbe, csizmákba.

Hálásan köszönjük a rendezvényhez 
nyújtott támogatást szponzoraink-
nak:

– a Mikulás csomagokat: a Magyar 
Földgáztároló Zrt. -nek és munka-
társainak

– a gyermekműsort: a MOL Nyrt.-
nek

– a vendéglátást: a Békés Takarék 
helyi fiókjának és munkatársainak

VNB

Jó gyermekek mind örültek
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Tavaly megígérte, így az idén is meg-
látogatta a kardoskúti óvodásokat a 
Mikulás. A manói megfeledkeztek 
a hóról, ezért rollerrel érkezett, 
amit itt is hagyott a gyerekeknek, 
sok más csodás ajándékkal együtt, 

amit meg is érdemeltek az ovisok, 
hiszen nagyon ügyesek. Mind-
emellett jószívűek is: szeretettel 
kínálták süteménnyel, meleg teával 
a Nagyszakállút, hogy átmelegítse 
a hosszú úton, ami még várt rá. 

Megegyeztünk a találkozóban egy 
év múlva, 2019-ben. A vidám búcsú 
után ki is próbálhatták a gyerekek az 
új járműveket.

P.É.

Az óvodában is járt a Nagyszakállú

Fotó:VP

Fotó: óvoda
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Év végi összefoglalómban tájékoz-
tatást szeretnék adni az önkor-
mányzat 2018. évi működéséről, 
és a községi fejleményekről.

Az éves munkaterv szerint tíz alka-
lommal tartottunk testületi ülést, 
ezen kívül további tíz alkalommal 
kellett rendkívüli ülést összehívni. 
A Képviselő-testület munkája előre 
vezető, az ülések fegyelmezetten 
zajlanak. A döntések folyamatában 
nagyon fontosnak tartom a minél 
körültekintőbb előkészítést, a lénye-
ges szempontok vizsgálatát, melyben 
elengedhetetlenül szükséges a képvi-
selők aktív részvétele, illetve előnyt 
jelent a lakosság közvetlen, vagy 
közvetett részvétele is. Alapjaiban 
ez az önkormányzatiság, a szuverén 
faluigazgatás lényege, melyben a 
közérdeket kell szolgálni a jogsza-
bályok keretein belül. Az önkor-
mányzati feladatok koordinálásához 
több esetben kaptam segítséget 
önkormányzati alkalmazottaktól, 
egyszerűen azzal, hogy egyszerűen 
közölték észrevételeiket, még ha 
negatívak is voltak, mindenképpen 
a felmerülő problémák megoldását 
segítették elő. Ugyanígy közvetlen 
kommunikációt várok a lakosság 
részéről is, melyre szintén vannak jó 
példák. Sok félreértést előzhet meg 
az egyenes, és őszinte párbeszéd. 
Fontos, hogy az önkormányzatnál 
mindenki tudja mi a dolga, és a rá-
bízott feladattal foglalkozzon a leg-
jobb akarattal és kellő tudással. Ezt 
a célt érdemes fenntartani. Hiszem, 
hogy hosszútávon gyümölcsözőbb 
és tartalmasabb lesz így a munka 
eredménye, mint az általános híg 
népszerűséggel. 

Az év elején megvalósult a veszélyessé 
vált idős fák ifjítása, visszavágása, 
nemcsak a közterületen, a lakó in-
gatlanokon is. A képviselő-testület 
1.244 ezer forintot biztosított az 
előzetes szakmai felmérés szerint 
erre a munkára. A lakosoknak is 
lehetőségük volt az előző év őszén 

bejelenteni a már veszélyt okozó, 
méretes fákat. Ezeket szakemberrel 
végigjártuk, jegyzőkönyveztük. Né-
hány esetben nem volt vállalható 
a feladat, főként a fák és épületek 
elhelyezkedése miatt. Sajnos töb-
ben jóval a bejelentési határidő és 
felmérés után jelezték gondjukat, 
ez esetben már az önkormányzat-
nak nem volt lehetősége segíteni. 
Hangsúlyozom, hogy nem feladata 
az önkormányzatunknak ilyen 
szolgáltatást nyújtani, azonban az 
időjárás változékonysága, az egyre 
hevesebb viharokkal komoly károkat 
okozhatnak. A kármegelőzésről való 
gondoskodás vezérelt a veszélyessé 
vált fák felmérésében, melyet később 
a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóság szakemberei is méltattak. Úgy 
gondolom 5-10 éves periódusokban 
érdemes megismételni ezt a munkát.

Az EFOP-os pályázatokban az 
önkormányzatunk konzorciumi 
partnerséget vállalt Orosháza és 
Tótkomlós városok gesztorsága 
mellett a jó együttműködés szándé-
kával. Ennek köszönhetően három 
kardoskúti lakosnak biztosított 
a munkahelye a következő két 
évre, mely pályázatok keretében 
képzések, rendezvények és humán 
felzárkóztatási programok való-
sulnak meg. Ehhez megközelítőleg 
40 millió forint áll rendelkezésre. 
A TOP megyei pályázataiban nem 
tudtunk részt venni, tekintettel az 
intézményeink, önkormányzati 
épületek felújított állapotára. A pá-
lyázatokhoz szükséges indikátorokat 
a Projektfelügyelet Kft. szakemberei 
is vizsgálták, akikkel szerződésünk 
van a pályázatok előkészítésére. Az 
Orosházával összekötő kerékpárutat 
is beillesztettük a szerződés mellék-
letébe, sajnos ebben nem történt 
előrelépés, főként Orosháza város 
jelenlegi vezetőségének ilyen irányú 
akarata hiányában. Simonka György 
országgyűlési képviselő a legutóbbi 
kistérségi ülésen említette, hogy más 
forrásból a közeljövőben Orosháza-

Kardoskút-Tótkomlós-Mezőhegyes 
útvonalon készülne kerékpárút, ami 
valóban értékes fejlesztés lenne, 
az ötletet már több mint négy éve 
firtatom a különböző fórumokon, 
remélem az érintett városok vezetői 
potensé válnak ez ügyben. 

2017. évről áthúzódó tanyagond-
noki szolgálatok fejlesztésére kiírt 
pályázat idei évben lett megvalósítva 
90%-os támogatottság mellett, össz-
költsége közel 1,4 millió Ft volt. Be-
szerzésre került automata mosógép, 
kenyérszeletelő gép, mikrohullámú 
sütő, gáztűzhely, illetve kisebb kony-
hai eszközök. A tanyán élő gyerme-
kek részére (az Állami Gazdasághoz) 
labdarugó kaput és hálót, valamint 
bőr futball labdát vásároltunk. A 
Pusztaközponti rendezvényekhez 
a gyermekek számára trambulin 
került beszerzésre. A tanyagondnoki 
iroda bútorzata megújult, asztali szá-
mítógép, irattartó szekrény, íróasztal 
és irodai szék került beszerzésre. 

A Petőfi utca elején kialakított ke-
rékpártárolókat további 2 tárolóval 
bővítettük, illetve favázas tetőszer-
kezet került fölé. A József Attila utca 
és Móricz Zsigmond utca között 
lévő önkormányzati tulajdonú kö-
zel négyhektáros belterületi szántó 
terület erdősítését kezdeményez-
tük. Az előírásoknak megfelelően 
a talajszelvényből vett minták la-
boratóriumi vizsgálata alapján az 
erdészeti igazgatóság szakvélemé-
nyét figyelembe véve a testület úgy 
döntött, hogy nem valósítjuk meg az 
erdősítést. Jelentős talajhiba miatt a 
terület más célú hasznosítása java-
solt, figyelembe véve az erdőtelepítés 
magas anyagi- és fizikai ráfordítási 
igényét. Nagy valószínűséggel lu-
cerna lesz oda telepítve. Az önkor-
mányzat vagyonából - a képviselő-
testület döntése alapján - értékesí-
tésre került kettő ingatlan a Petőfi 
utcán, az úgynevezett „fehérház”, 
illetve a volt orvosi szolgálati lakás. 
                     (Folytatás a 4. oldalon.)

Tisztelt Olvasó!
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Az erdélyi testvértelepülésünket az 
augusztusi látogatásunk alkalmából 
a Homoródjánosfalván rendezett fa-
lunapi istentiszteleten egy nagyobb 
méretű parti sátorral, illetve egyéb 
hasznos vendéglátáshoz szükséges 
felszerelésekkel leptük meg. Elemen-
táris családi barátságok alakultak az 
egykor intézményi kezdeményezés-
ként indult kapcsolatból.

A kötelezően ellátandó fogorvosi 
alapellátás beindítása 2.231 E Ft 
költséggel járt, amelyből tartós 
tárgyi eszközökre, hűtőszekrényre 
és orvosi ülőszékre közel 1.000 E 
Ft-ot költöttünk. Ennek apropóját 
új fogorvosunk, Dr. Tóth Máté fia-
tal, lendületes szakember adta, aki 
legalább öt évre elkötelezte magát 
Kardoskúton és Pusztaföldváron, 
a közös praxis betöltésére. Bátran 
ajánlom igénybe venni itt, helyben 
a fogorvosi szolgáltatást, melyhez a 
fogorvos úr szakmai és emberi ráter-
mettsége, valamint a rendelő felújí-
tott felszereltsége rendelkezésre áll.

Ugyancsak településünk sikeré-
nek hirdethetem a családorvosi 
szolgálat új orvosát, Dr. Fodor 
Zsuzsanna adjunktust, aki tapasz-
talt neurológus, valamint gya-
korlott gyermekneurológus. A 
háziorvoslásban látja hivatását, 
szakmai felkészültsége és emberi 
hozzáállása kimagasló lehetőséget 
biztosít a falu aprajának-nagyjának 
a helyi alapellátásban. Az elidősö-
dő lakosság egészségügyi ellátási 
szükséglete növekszik, emellett az 
újszülötteknek, kisgyermekes csa-
ládoknak is biztosított a színvonalas 
orvosi ellátás helyben. A mindenna-
pok mellett a jövőnek is lehetőséget 
teremt az egészségügyben történt 
fejlődés Kardoskúton, ezért az ön-
kormányzat nyitott minden további 
lehetőségre, ami fejlesztheti a helyi 
szolgálatot. Nem utolsó sorban se-
gítik elő a háziorvosi és a fogorvosi 
alapellátás mindennapjait, a lakossá-
got jól ismerő, helyben lakó szakmai 
asszisztensek. 

Szükséges a jövőben mind a házi-
orvosi-, mind a fogorvosi-, mind a 
védőnői szolgálat kiszolgáló helyi-
ségeinek, bútorzatainak felújítása, 
melyre közel egymillió forintot nyert 
az önkormányzat 50 százalékos 
támogatási intenzitással a Belügy-
minisztérium által kiírt pályázaton. 
A beruházást a jövő évben kell meg-
valósítanunk.

Az óvodában tizenötre emelkedett a 
gyermeklétszám. Az egyénre szabott 
nevelés, az új generációk életét meg-
határozó szemlélet kialakítása is a 
mindennapok része, így a környezeti 
ismeretek, a természetszeretet, az 
egészséges életmód, a népi hagyo-
mányok a kislétszám mellett előnyt 
jelentenek a gyerekek számára. 

A művelődési ház udvarán „rendez-
vénytér kialakítása” címen adtunk 
be pályázatot a LEADER program 
keretében, melyben terveztük udvari 
kemence, grillsütő építését, valamint 
a konyha átalakítása és kiszolgálóhe-
lyiségek kialakítása is tervben van. 
A főépületben az előző évben új 
fűtésrendszer épült, ennek következ-
tében esedékessé vált a belső falak 
festése. Ehhez csupán az alapanyagot 
biztosította az önkormányzat, mivel 
falubeli vállalkozó térítésmentesen 
vállalta az épület belső kifestését. 
Szabó László a maga csendes jó-
indulatával példamutató, elfoglalt 
vállalkozóként nem sajnálta idejét és 
erejét, sőt jó érzéssel töltötte, hogy 
hozzá tudott járulni faluja közösségi 
helyszínének szépítéséhez. Ugyanígy 
tettek a színjátszó egyesület tagjai is, 
akik a színpad elejének deszkázatát 
újították fel. Pusztaközponton a 
közfoglalkoztatási munkaprogram 
keretén belül az Olvasókör udvarát 
tettük rendbe, térkő burkolattal lát-
tuk el a kaputól a kemencéig, illetve 
megújul az azt körülvevő kerítés 
is. A Körös-Maros Nemzeti Park is 
készített az idén térkő burkolatot, 
folytatólagosan a múzeum udvarán 
a tőlünk vásárolt térkövekből. A 
lassan húsz éve rendezett Fehértó 
Napja mellett több rendezvény, 

családi események helyszíne Pusz-
taközpont, ahol a kulturális- és 
turisztikai programoknak alternatív 
lehetőséget biztosítunk a művelődési 
ház mellett. A varrodában az ön-
kormányzat sörpad garnitúráihoz 
népi jellegű terítők, szivacsos ülő-
párnák, az olvasókörhöz függönyök, 
valamint abroszok készültek. A falu 
közterületeinek karbantartását is a 
közfoglalkoztatásban alkalmazot-
takkal végezzük, ami a közmunkába 
bevonható személyek hiányában 
egyre nagyobb feladatot és kihívást 
jelent. Tiszteletre méltó minden 
olyan lakos, aki a közterületek ren-
dezettségét aktívan segíti. 

Ebben az évben vezettük be telepü-
lésünk önállóvá válásának ünnepét, 
ami az ökumenikus aratási hálaadó 
istentisztelet alkalmával októberben 
került megrendezésre, és a jövőben 
is ezt tervezzük. Ezen alkalomból 
adtuk át a „Kardoskút Díszpolgára” 
címet, ami szintén ebben az évben 
lett bevezetve. Helyes, derék elkép-
zeléssel, írásos javaslatot nyújtott be 
több mint hatvan kardoskúti lakos 
Verasztó Lajos díszpolgári kitünte-
tésére, amelyet a Képviselő-testület 
egyhangúan támogatott, miután az 
új kitüntetési formát az önkormány-
zat a helyi rendeletbe bevezette. 
Fontosnak tartom az elismerésekkel 
méltatni a kardoskúti, vagy Kardos-
kútról származó példás embereket, 
ezért felhívom a figyelmet, hogy a 
„Kardoskút Községért Kitüntetés”, 
illetve az „Év Embere” kitüntetés 
mellett mostantól a „Kardoskút 
Díszpolgára” kitüntetés ajánlásait 
is várja a testület, amely címeknek 
külön-külön rendeltetése van a ren-
deletünkben foglaltak szerint. Falu-
napon az alapítványunk méltatja a jó 
tanuló, vagy kiemelkedő tanulmányi 
eredményű gyermekeket, ugyancsak 
bátorítom a szülőket, hogy a faluban 
végzett közösségi szerepvállalásban 
szorgoskodó gyerekeket is jelezzék 
a Kardoskúti Hírmondó tavasszal 
megjelenő cikkében megjelenő fel-
hívás szerint.  

(Folytatás az 5. oldalon.)
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(Folytatás a 4. oldalról.) 
Tekintélyes közösségi szerepet 
töltenek be településünk civil szer-
vezetei. A faluszépítő és turisztikai 
egyesület tagjai, Kocsis Péter veze-
tésével többszáz fős rendezvényeket 
is szerveznek Kardoskúton, nagyon 
pozitív az egyesület elnökének célja, 
a helyi közösségformáló szemlélet 
kialakítása. A színjátszó egyesület 
élén Őzse Zoltánnal erdélyi tur-
néjukra maguk teremtették meg a 
szükséges anyagiakat, így többek 
között a falunapunkon sütötték a 
palacsintát, és több pályázatban 
is részt vettek. A legtöbb helyi 
rendezvényen szerepet vállal a 
fiatal tagokat mozgató egyesület. 
A községi közalapítvány a gyer-
meknap, egészségnap szervezése 
mellett Patócs Éva kuratóriumi tag 
kezdeményezésére jótékonysági 
bállal is tevékenykedik. A Kardos-
kútért, a helyi ifjúságért, kultúráért, 
egészségmegőrzésért tenni akaró, 
támogató szándékúak bátran ke-
ressék Ramaszné Tóth Ibolyát a 
kuratórium elnökét.  Az alapítvány 
sok esetben jelenthet megoldást, 

hogy magánszemélyek, vállalkozók 
hozzájárulhassanak településünk 
értékeinek fejlesztéséhez. Jó példa 
erre az egykori népiskolák, olva-
sókörök emléktábláinak felavatása.  
A polgárőrök egyesülete évek óta 
jól szervezi a mindennapok köz-
biztonságáért vállalt szolgálatot, 
a rendezvényeink biztosítását, és 
nem utolsó sorban az egyesület gaz-
dálkodását, hiszen működésükhöz 
önkormányzati támogatásra nincs 
szükségük, köszönhető ez Török 
Attila egyesületi elnök rátermettsé-
gének. Úgy gondolom, valamennyi 
civil szervezet szorosan kiegészíti az 
önkormányzat társadalmi szerepét, 
és kölcsönös a jó együttműködés. 

Az önkormányzat gazdálkodása a 
2014. évben reformokra szorult, 
melyet az akkori költségvetési mu-
tatók indokolttá tettek. Az alapos ki-
mutatások, az okszerű gazdálkodási 
szempontok szerinti működtetés, a 
személyi- és dologi jellegű kiadá-
sok szabályozása eredményeként 
sikerült használható mennyiségű 
költségvetési tartalékkeretet létre-

hozni, így gazdálkodásunk jelenleg 
stabil, annak ellenére, hogy az idén 
közel tízmillió forintot vonnak el 
bevételeinkből a nemzeti szolida-
ritási alapba.

Köszönettel tartozom az önkor-
mányzati képviselők, a hivatali- és 
önkormányzati dolgozók minden 
olyan tagjának, akik megértették és 
ténylegesen segítették a gazdasági 
helyzetünk stabilizálását. Így kö-
zösen értük el, hogy a gazdaságos 
működtetést folyamatosan szem 
előtt tartva, lehetőséget tudunk biz-
tosítani az önkormányzati feladat-
ellátás mellett a fejlesztéseknek is. 

Kellemes Ünnepeket, Áldott Kará-
csonyt és Boldog Új Évet, Egészséget 
kívánok!

Lengyel György
polgármester

Kardoskút Község Önkormányzata 
a szeptemberi soros ülésén döntött 
arról, hogy az idei nevelési évre 
vonatkozóan is csatlakozni kíván 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjprogram-
hoz, amelynek következő lépéseként 
a novemberi soron kívüli ülésén el 
is bírálta a beérkezett kérelmeket. 
Az októberi soron következő ülé-
sen a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően, a következő évi költ-
ségvetés előkészítéseként felülvizs-
gálatra kerültek a helyi rendeletek, 
a helyi adó mértékén nem kívánt 
változtatni a képviselő-testület. 
Ugyanezen az ülésen megalkotásra 
került az egyes védőoltások költsé-
geinek átvállalásáról szóló rendelet, 
amely egyelőre a rota vírus elleni, 

csecsemők részére beadható, vé-
dőoltás költségeinek megtérítését 
szabályozza. 

Kardoskút Község Önkormányzata 
az év folyamán több alkalommal 
is rendkívüli ülést tartott a szoci-
ális célú tűzifa pályázat kapcsán 
az előrehozott, és megrövidült 
határidőkre való tekintettel, vala-
mint a szükséges önerő biztosítá-
sa tárgyában. Ugyanakkor újabb 
kihívással kellett szembenézni a 
pályázat kapcsán. A pályázati ki-
írás meghatározza, hogy kizárólag 
erdészetektől beszerezhető a fa 
tüzelőanyag. Miután a Belügymi-
nisztérium által megítélésre került, 
két ütemben, összesen 122 erdei m3 
tűzifa Kardoskút részére, felvettük a 

kapcsolatot az illetékes erdészettel, 
amely tájékoztatott, hogy idén nem 
tudják az önkormányzati igényeket 
teljes mértékben kielégíteni, illetve 
csak lágylombos tűzifa áll rendel-
kezésre, így minden önkormányzat 
számára csökkentett mennyiségű 
tűzifát tudnak biztosítani az elnyert 
mennyiséghez képest. Kardoskút-
nak összesen 72 erdei m3 fával 
kell az idei évben gazdálkodnia, 
az önkormányzatoknak a fenn-
maradó összeget vissza kell fizetni 
a Belügyminisztérium részére. A 
kérelmek benyújtásra kerültek, így, 
amint kiszállításra kerül a tűzifa, a 
testület rendkívüli ülés keretében 
elbírálja azokat és megkezdődik a 
jogosultakhoz történő kiszállítás. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

Önkormányzati hírek
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(Folytatás az 5. oldalról.)
Pár szóban még egy aktuális témáról 
szólnék, a kutak engedélyezési eljá-
rásáról. A vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 
(V. 22.) Korm. rendelet 2016. június 
15-én hatályba lépett módosítása 
átalakította a vízgazdálkodással 
kapcsolatos települési önkormány-
zat jegyzőjéhez delegált hatósági 
jogköröket, mely változást hozott a 
kutak engedélyezésében is. Emellett 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény (továbbiakban: 
Vgtv.) 2016. június 4-i módosítása 
beiktatta a törvénybe a 29. § (7) 
bekezdést, amely 2018. december 
31-ig mentesíti a vízgazdálkodási 
bírság kiszabása alól azokat a lé-
tesítőket, akik a Vgtv. módosítása 
előtt engedély nélkül létesítettek 
kutat. E jogalkotói intézkedésről 
különböző médiumokon keresztül 
értesült a lakosság és jelenleg is ez 
van hatályban. Részletes informá-
ciókért az eljárás vonatkozásában, 
kérem, keressenek a hivatalban. 
Ugyanakkor felhívnám a figyelmet, 
hogy a szabályozásban további mó-
dosítások várhatók 2018. december 

első felében. Az Alkotmánybírósági 
döntésére figyelemmel a Kormány 
két intézkedést is tett: 
- azért, hogy a 2018. december 31-i 
határidő letelte senkit ne érintsen 
hátrányosan, az Országgyűlés elé be-
terjesztett törvényjavaslat értelmé-
ben a kötelező bírságkiszabás alóli 
mentességi időszak 2020. december 
31-ig meghosszabbodna; 
- ezzel egy időben előkészítés alatt áll 
és 2019-ben várhatóan megvalósul 
egy olyan átfogó módosítás, amely 
illegális kutak engedélyeztetésére 
speciális eljárást tartalmaz.
Amint a vonatkozó módosítást 
tartalmazó jogszabály kihirdetésre 
kerül, soron kívül értesíteni fogjuk 
a lakosságot az aktuális feladatokról 
és határidőkről.

KÖZMEGHALLGATÁS 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy - a hagyományok-
nak megfelelően - a költségvetés 
elfogadása előtt, közmeghallgatásra 
invitálja a falu lakóit Kardoskút 
Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete, 2019. február 7. 

napján 18 órai kezdettel a Móra Fe-
renc Művelődési Ház nagytermébe. 
Megjelenésére feltétlen számítunk!

Továbbá felhívom a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy a testületi ülések 
nyilvános előterjesztései és meg-
hívói, valamint a nyílt ülések jegy-
zőkönyvei továbbra is elérhetőek 
a település honlapján, valamint a 
nyílt ülések szabadon látogathatók. 

IGAZGATÁSI SZÜNET

Kardoskút Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a 3/2018. 
(II.26.) önkormányzati rendeletben 
döntött a 2018. évre vonatkozó igaz-
gatási szünet elrendeléséről. 
A Rendelet alapján, a téli igazgatási 
szünet  2019. január 2. (szerda) nap-
tól 2019. január 4. (péntek) napig 
tart. Az igazgatási szünet alatt az 
ügyintézés szünetel, 2019. január 
2-án (szerda) 9.00 órától 12.00 óráig 
a hagyatéki és az anyakönyvi ügyin-
tézés teljes körűen történik.

Radics Vivien

Év vége felé az ember számot vet 
az elmúlt időszakról, sikerül-
tek-e a tervek, megvalósultak-e a 
dédelgetett álmok. Átgondoljuk 
az utat, amit végigjártunk, s ho-
gyan vált lehetségessé megtenni 
azt, kiknek tartozunk hálával. 

A Kardoskúti Napköziotthonos 
Óvoda Kisgyermekei és munkatár-
sai ezúton köszönik meg a sok-sok 
segítséget:
- a Kedves Szülőknek, akik bizalom-
mal fordultak felénk, s gyermekeiket 
töretlen lelkesedéssel hozzák nap, 
mint nap reggelente a helyi óvodába! 
Támogatják az intézmény elképze-

léseit, nevelési-oktatási programjait 
úgy cselekedeteikkel, mint gondola-
taikkal, ötleteikkel. A számos siker, 
eredmény, amit eddig elértünk, 
csak velük együtt jöhetett létre. Így 
a Madárbarát Óvoda cím elnyerése 
is, amiért két nevelési éven át tevé-
kenykedtünk. Szülői Közösségünk 
működése dicséretes, példás össze-
fogásról tesznek tanúbizonyságot 
minden alkalommal.
- Lengyel György polgármester 
úrnak és Kardoskút Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testületé-
nek! Lehetővé teszik intézményünk 
folyamatos működését, biztosítot-
ták az intézményben a szükséges 

felújítási munkálatok feltételeit. 
Támogatják, elismerik munkánkat, 
bármikor bizalommal fordulha-
tunk Hozzájuk elképzeléseinkkel. 
Gyermekcentrikusak, szem előtt 
tartják érdekeiket, mert a legfonto-
sabb számukra a jövő nemzedéké-
nek sorsa.
- Varga Pál alpolgármester úrnak! 
Azonnal segítségünkre siet, va-
lahányszor kérjük. Ha utaztatni 
kell a gyerekeket, mindig talál rá 
megfelelő megoldást, nem ismer 
lehetetlent, ha a község óvodásairól 
van szó. Karban tartja informati-
kai rendszerünket, kérésünkre a 
lehető legrövidebb idő alatt feltölti 

„Szent Karácsony éjjel, az ég a földre száll.”
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a község honlapjára az óvodához 
kapcsolódó fontos információkat. 
Megörökíti kedves és emlékezetes 
pillanatainkat.
- Kardoskút Község Önkormányza-
tának hivatali dolgozóinak! Mun-
kájukkal segítik az intézmény és az 
alkalmazottak hivatalos és admi-
nisztratív ügyeinek intézését.
- Jankó Norbertnek, Kocsis Péter-
nek, Roszkos Róbertnek és nem 
utolsó sorban hitvesemnek, Varga 
Sándor Tivadarnak (Somának)! 
Önzetlen, önkéntes, áldozatos mun-
kájukkal valósulhatott meg az óvoda 
nyári felújítási munkálata. Általuk 
került új PVC burkolat az óvoda 
öltözőjébe és ebédlőjébe egy hétvé-
ge alatt. Köszönet családjaiknak is, 
akik ezalatt a kedvünkért türelmesen 
nélkülözték hozzátartozóikat.
- Gavallér Barnabás úrnak, oroshá-
zi vállalkozónak! A gyermekek és 
az ifjúság iránti elkötelezettségétől 
vezérelve, önzetlenül, tekintélyes 
anyagi támogatásban részesítette 
óvodánkat, melyet a gyermekek 
neveléséhez, oktatásához szükséges 
eszközökre fordíthatunk.
- Simora Jánosné Zsókának! Az in-
tézmény volt dajka nénijeként azóta 
is elkötelezettséget érez óvodánk és a 
község gyermekei iránt. Ezt fényesen 
bizonyítja, hogy a fentebb említett 
támogatót ő kutatta fel. Időről-időre 
erősíti jó hírünket, kérés nélkül is 
felajánlja segítségét. Megragadva 
az alkalmat, a Madárbarát Óvoda 
táblaavató ünnepségén mindezen 
tevékenységét Lengyel György pol-
gármester Úr is méltatta a szülők és 
meghívott vendégeink előtt.
- együttműködő partnerünknek, a 
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai 
Egyesületnek, különösképp Kocsis 
Péter elnök úrnak! Támogatásáról 
biztosítja folyamatosan óvodánkat, 
figyelemmel kíséri tevékenységein-
ket, felajánlja a segítséget, valahány-
szor lehetőséget lát rá. Rendezvé-

nyeinken készített fényképeivel elő-
segíti dokumentációs munkánkat. 
- együttműködő partnerünknek, 
a Körös-Maros Nemzeti Parknak! 
Lehetővé teszi kedvezményes ta-
nulmányi túráinkat területeiken, 
a korlátlan és ingyenes belépést a 
Sóstói-telepre.
- együttműködő partnerünknek, 
Kotymán László Úrnak, a Körös-
Maros Nemzeti Park Sóstói-te-
lepének igazgatójának! Biztosítja 
tanulmányi túráinkat a területen, 
elősegítve gyermekeink termé-
szetszerető és környezettudatos 
világszemléletének kialakulását, 
fejlesztését, erősítését. Hívó szóval 
vár bennünket folyamatosan, ha az 
óvodások számára adódik érdekes 
látni- és megtapasztalni való.
- együttműködő partnerünknek a 
Széltapogatók Nonprofit Kft-nek! 
Kicsiny gyermekük mellett is fi-
gyelemmel kísérik óvodánk életét, 
tevékenységeit, természettudomá-
nyos foglalkozásokat terveznek és 
vezetnek ovisainknak.
- a Kardoskút Községért Közala-
pítványnak, Ramaszné Tóth Ibolya 
elnök asszonynak, a Kuratórium 
tagjainak! Lehetővé tették és jelentős 
mértékben segítették az alapítványi 
bál megszervezését, melynek bevé-
telének egyik kedvezményezettje a 
kardoskúti óvodások.
- az alapítványi bál Vendégeinek, 
Támogatóinak! Köszönjük, hogy 
eljöttek, és jól érezték Magukat, a 
tombola tárgyak felajánlásával, a báli 
bevétel egy részével az óvodásoknak 
adakoztak segítő szándékkal, feltét-
len szeretettel.
- Vargáné Neller Borbála Tündének, 
a Móra Ferenc Művelődési Ház és 
Községi Könyvtár vezetőjének! Szá-
mos eseményt szervez a gyermekek-
nek. Fontos számára a község gyer-
mekintézménye, az óvodavezetővel 
rendszeresen tartja a kapcsolatot, 
minden alkalmat megragadva hívja 

az ovisokat a számukra megfelelő 
előadásokra, tevékenységekre.
- Süle Imrének és munkatársainak! 
Nélkülük nehezebben lenne ilyen 
szép és rendezett az óvoda udvara 
és környéke. Elvégzik a javítási mun-
kálatokat az épületben és azon kívül, 
hogy az óvodásoknak minden a 
lehető legjobban és balesetmentesen 
működjön. Külön köszönet a Ma-
dárbarát Óvoda tábla rögzítéséért 
az óvoda falán.
- Gombkötő Lajosnak! Rövidesen 
megérkezik, ha hívjuk, sok éves 
szakértelmével hatékonyan javítja 
víz- és fűtésrendszerünk meghibá-
sodott részeit, hogy az óvodások 
semmiben sem szenvedjenek hiányt.
- a Varroda dolgozóinak! Minden 
alkalommal jószívvel teljesítik ké-
réseinket, leveszik a vállunkról a 
szükséges varrni valók feladatát. 
Időnként maguk készítette ajándé-
kaikkal lepik meg a gyerekeket.
- a Fehér-tó étterem vezetőinek 
és munkatársainak! Gondoskod-
nak óvodásaink napi háromszori 
étkezéséről, pontosan és rendben 
szállítják minden alkalommal a 
számos kritériumnak és szabálynak 
megfelelő ételt.
- legvégül, de nem utolsó sorban, 
kolleganőimnek, Kürtiné Rácz 
Anikónak, Tiba Boglárkának és 
segítőnknek, Németh Attiláné Eri-
kának! Lelkiismeretes munká-
jukkal, ötleteikkel, javaslataikkal 
hozzájárulnak az óvoda céljainak 
eléréséhez, egyengetik az oda ve-
zető utat, elősegítik intézményünk 
jó hírnevét, támogatnak az óvodát 
érintő elképzeléseimben, feladataim 
elvégzésében.

„Béke szálljon minden házra,
kis családra, nagy családra,

karácsonyfa, fenyő ága 
hintsen békét a világra!”

Áldott ünnepet Mindenkinek!
Patócs Éva
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Erős a kötődése szülő-
helyéhez, amerre jár, jó 
szívvel emlegeti Kardos-
kutat. Verasztó Lajos 
elsőként vehette át a tele-
pülés díszpolgári címét.

Ki lehet az az ember, akit 
meghatottan, őszinte ba-
rátsággal köszöntött Tö-
rőcsik Mari színművész? 
S ki az a kardoskúti pusz-
tából elszármazott, akiről 
a szeretet nyelvén beszélt 
videó üzenetben Rúzsa 
Magdi énekes? Mindkét 
hölgy ugyanannak a re-
mek embernek gratulált 

vasárnap este: Kardos-
kút első díszpolgárának, 
Verasztó Lajosnak, aki ön-
zetlen lokálpatrióta, akit 
a mindennapok a fővá-
roshoz kötnek, de a nagy 
család, a gyökerek és a 
szülőhelyhez való erős kö-
tődés gyakran hazaszólít 
Kardoskútra, a pusztába, 
a tanyavilágba, ahonnan 
elindult fiatalként.

A kardoskútiak ezen a 
hétvégén ünnepelték meg 
először településük ön-
állóvá válását. Az emlék-
ünnepség megható pilla-

natoktól se volt mentes. 
Az óvodások arattak nagy 
sikert, Koszorús Oszkár 
helytörténész lepte meg a 
népes hallgatóságot olyan 
kordokumentumokból 
hozott információkkal, 
amelyekre rá is csodál-
koztak még azok is, akik 
jól ismerik településük 
történetét.

Elhangzott, hogy az 1949-
es évben a tanyasi tanács 
dolgozta ki az önállósulási 
tervet, Kardoskút köz-
séggé szervezését. Ápri-
lisban a belügyminiszter 

kinyilvánította: Kardos-
kút önálló község. 1950 
februárjában tartottak 
elöljáróság-választó ülést. 
Akkoriban 2700 lakossal, 
114 belterületi ingatlannal 
rendelkezett a település. 
Azóta majd 70 év telt el…

– Ez a nap arra is alkalmas, 
hogy mi, kardoskútiak a 
hovatartozásunkat ünne-
peljük – tette hozzá Len-
gyel György polgármester, 
felvezetve ezzel azt a fo-
tókiállítást, ami a puszta 
és a kardoskúti emberek 
életéről szól Csordás Gá-
bornak köszönhetően.

Az önállóvá válás em-
lékünnepén adtak első 
alkalommal díszpolgári 
elismerést helyi kezde-
ményezésre. A testület 
döntését kihirdették va-
sárnap: Verasztó Lajos 
Kardoskút első díszpol-
gára, aki a Dover Nyelvi 
Centrum megalapítója 
(Dohár Péter, Hencsei 
Kálmán társaként). Az 
iskola nevét Dohár Péter 
és Verasztó Lajos nevének 
összevonásából kapta. A 
díszpolgár méltatásában 
elhangzott, a Verasztó 
családban 6 gyermeket 
neveltek, Lajos sikeresen 
felvételizett a Színművé-
szeti Főiskolára, majd az 
ELTE angol-magyar sza-
kán diplomázott. 1971 óta 
foglalkozik nyelvtanítás-
sal és oktatásszervezéssel.

Cs. I.
forrás: BEOL

Kardoskút első díszpolgára: Verasztó Lajos

Fotó: Perendy Nóra
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megyéből társulatunkat 
választották ki, hogy egy 
felkészítő mentor se-
gítségével, új műsorral 
bemutatkozhassunk az 
amatőr társulatok részé-
re szervezett kétnapos 
programon Budapesten, 
a Nemzeti Színházban. A 
vidéki amatőr színjátszást 
újraélesztő program ed-
digi eredményeiről, vala-
mint a most zajló program 
részleteiről tartott sajtó-
tájékoztatót a Nemzeti 
Művelődési Intézet és a 
Magyar Teátrumi Társa-
ság 2018. október 29-én 
a Nemzeti Színházban, 
amelyen társulatunk két 
tagja is részt vett. Felké-

szülésünket Fehér Tímea 
színművésznő, a Békés-
csabai Jókai Színház tagja 
segíti. Az ő ajánlására két 
vidám színpadi művet 
tanulunk be Nóti Károly 
tollából. A néhai szerző 
családjával is felvettük a 
kapcsolatot, hivatalos en-
gedélyüket kértük a szín-
művek bemutatásához. 
A komoly felkészülés bő 
három hónapig tart, nem 
kis munkát és időt igényel 
a szövegtanulás mellett a 
sok instrukció rögzítése. 
Munkahelyi kötelezettsé-
geink mellett igen rövid 
idő áll most rendelkezé-
sünkre a felkészülésre. A 
színdarabokat Kardos-
kúton fogjuk először elő-
adni, majd 2019 január-
jának utolsó hétvégéjén 
a Nemzeti Színházban 
szakmai zsűri előtt. Erre 
az alkalomra családtagja-
ink mellett szeretnénk, ha 
a községből egy busznyi 

csoport is velünk tartana 
és együtt élnénk át az elő-
adás pillanatait. Kérjük, 
hogy aki szeretne velünk 
tartani, az jelentkezzen a 
művelődési házban. Az 
utazás és az előadás meg-
tekintése díjmentesen ve-
hető igénybe. Köszönjük, 
hogy színjátszó társula-
tunkat és egyesületünk 
életét figyelemmel kísérik, 

köszönjük támogatásaikat 
és az elismerő szavakat. 
Bízunk benne, hogy a 
jövőben is rászolgálunk 
mindezekre.

A színjátszók nevében 
áldott, szép karácsonyt 
és egészségben eltelő, 
békés, boldog 2019-es 
esztendőt kívánok!

Őzse Zoltán

Fotó:PN
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A Kardoskúti Faluszépítő 
és Turisztikai Egyesület 
2018. november 24-én 
tartotta a hagyományos 
András-napi disznótort. 

Egyesületünk ezzel a ren-
dezvénnyel zárja a szezont 
és ebből az alkalomból 
vendégül látjuk a település 
lakói közül azokat, akik el-
fogadják meghívásunkat.
Tagjaink hajnali 5 órakor 

már talpon voltak és egész 
nap azon fáradoztak, hogy 
mindenki a lehető legjob-
ban érezze magát a nap 
folyamán.

A hangulat fokozására ez 
évben is segítségünkre 
volt Labozár Antal és ze-
nekara.

A jelenlévők elfogyasztot-
ták az elkészített hurkát, 

kolbászt és húsos káposz-
tát, közben jót beszélget-
tek egymással és egy-két 
pohár bor, sör elfogyasz-
tása után feltöltődve tér-
tek haza.

Köszönjük a Kardoskúti 
Zrt. támogatását ez évben 
is, és köszönjük a résztve-
vőknek, hogy elfogadták 
meghívásunkat és ezzel 
értékelték munkánkat. 

Köszönet a rendezvény 
lebonyolításában részt 
vevő tagjainknak, akik is-
mét bebizonyították, hogy 
egységben az erő.

Az év végéhez közeledvén 
minden kedves Kardos-
kúti lakosnak áldott ka-
rácsonyt és boldog új évet 
kívánunk.

Írta és fotó: K.P.

Szezonzárás 2018

Karácsony, szilveszter idején több család elutazik 
távolabb élő családtagjaihoz, ismerőseihez és kisebb 
kiruccanásokra. Ez idő alatt lakásunk vagy házunk 
őrizetlenül marad az utazás idejére, így nehéz meg-
akadályozni egy esetleges betörést ingatlanunkba. 
Ilyen esetekben érdemes a közelben élő, megbízható 
ismerősökkel felvenni a kapcsolatot, érdemes nekik 
lakáskulcsot adni és megkérni, hogy napi szinten ellen-
őrizze a lakás nyílászáróinak sértetlenségét, a lakáson 
belül keletkező esetleges károkat. Kulcsot ne hagyjunk 
a „lábtörlő alatt”! Kevés befektetéssel beszerezhető egy 

időkapcsolós dugalj, amely beállítható, hogy éjszaka, 
egy-két alkalommal felkapcsoljon pl. egy éjjeli lámpát, 
azt szimulálva vele, hogy a ház tulajdonosa otthonában 
tartózkodik.

Az utazás tényét szigorúan csak a megbízható ismerő-
sökkel osszuk meg, a közösségi oldalakon való közzé-
tétel tudatja az esetleges rossz akarókkal, hogy a lakás 
őrizetlen és nem tartózkodik otthon senki.
Figyeljünk egymásra és otthonainkra az ünnepek alatt is! 
                                                                       Török Attila

Jótanácsok a szabadnapok idejére
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Dr. Fodor Zsuzsanna
helyettesítő háziorvos
telefon: 30/565-36-71

Orvosi ellátás :
hétfő 11:30 - 13:30
kedd 8:00 - 10:00  

szerda 11:30 - 13:30 
csütörtök 8:00 - 10:00 
péntek 11:30 - 13:30

 
Asszisztensi ellátás:
 hétfő 13:30 - 14:00
kedd 10:00 - 12:00

szerda 13:30 - 14:00
csütörtök 10:00 - 12:00
péntek 13:30 és 14:00

Rendelés helye: Petőfi u. 12.
Telefonszám: 06-68-429-025,  
E-mail: rendelo@kardoskut.hu 

Azonnali, sürgős ellátást igénylő, 
súlyos esetben a mentőszolgálat 
hívandó! (104)

HOL ÉS MIKOR ÉRHETŐ EL A 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET?

A lakosság sürgősségi ellátását, 
amely sürgős szükség esetén vehető 
igénybe a Központi Háziorvosi 
Ügyelet  (5940 Tótkomlós, Kossuth 
u. 2. szám alatt, telefonszám 

68/411-200) biztosítja. Fenntar-
tó: Orosházi Kistérség Többcélú 
Társulása. Az ügyeleti idő hétköz-
napokon 16-08 óráig, hétvégén, 
pihenő- és ünnepnapokon folya-
matosan 24 órában tart. 

Hétvégén és munkaszüneti na-
pokon gyermekorvos is ügyel 
8-16 óráig, kizárólag az oroshá-
zi telephelyen (5900 Orosháza, 
Könd u. 59.). Ebben az időben 
lehet az ügyeleti rendelőben el-
látásra jelentkezni, vagy telefo-
non az ügyelet segítségét kérni 
a 68/411-200-as telefonszámon. 

Madárbarát Óvoda
A Kardoskúti Napközi- 
otthonos Óvoda két neve-
lési év eredményes mun-
kája alapján elnyerte a 
Madárbarát Óvoda címet.  
Az óvoda falán elhelyezett 
és erről tanúskodó táblát 
ünnepélyes keretek kö-
zött avattuk fel Lengyel 
György polgármester úr 

és a gyerekek vidám köz-
reműködésével, a kedves 
szülők és azon meghívott 
vendégeink körében, akik 
jelenlétükkel megtiszteltek 
bennünket. Az eszmei 
értékű rangnak a jövőben 
is igyekszünk eleget tenni.

P.É.

Kezdetben volt egy nagy korong
Lent a föld lapos, s fent a csillagok

Alattunk lent az ördögök
Felettünk fent az angyalok.

Így játszadoztak az emberek
Éltek és álmodtak, mi mást lehet

De néhány kíváncsi ezek felett
Valami újat keresgetett.

Mert nem hitte el, hogy nem lehet
A korong széléig merészkedett,
Hátukon egy-egy nagy hátizsák

S csak gyűlt bele lassan az igazság,
Mely súly alatt a korong szélei

Elkezdtek lassan gömbbé hajlani.
Így hát, egy helyre gyűlt a sok kíváncsi

Most együtt kell valami jót csinálni
Mert az angyalok fáztak az űrben fent

Az ördögök unták a pokolban lent
Hát összegyűltünk a felszínen

Hisz’ békésen elférhetnénk ennyien.
(Demjén Ferenc: A Gömb)

 
A fenti néhány sorral kívánok magam  és munkatársaim  
nevében is boldog adventi  készülődést, áldott ünnepe-
ket és sikerekben gazdag, boldog új  évet mindenkinek, 
jó egészségben!

Dr. Fodor Zsuzsanna

Jókívánság

2018. dec. 18 – 2019. jan. 2-ig a rendelés szünetel. 
Ügyeleti acut ellátás (csak sürgős esetben): 

dec.27-én 12:30-14:30-ig az Egészségház épületében, 
bejelentkezni nem szükséges.

Első rendelés: 2019. jan.3 13:30-19:00.
Dr. Tóth Máté

Év végi fogászati rendelés

Fotó:VNB
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Kardoskút büszkesége az a 11 éves birkózó fiú, aki orszá-
gos megmérettetésen nemrégiben dobogóra állhatott. 

Erős akarat és szorgalom párosul Somogyvári Milánnál, 
aki minden hétköznap a suli után edzésekre jár vissza 
Orosházára. Az Orosházi Spartacus Birkózó Klubban 
végzi a napi tréningeket, amelyet még otthonában is 
kiegészít gyakorlatokkal. Anyukája, Apukája büszke-
sége, hiszen mindig drukkolnak neki a versenyeken. 
Hétvégenként sem jut sok idő a pihenésre, mert amikor 
nincs verseny, akkor az iskolai kötelezettségekre kell 
összpontosítani. A nyári szünetekben edzőtáborokba 
jár, ahol a birkózás az első. Milán ebben a sportban 
találta meg a kedvtelését, úgy tűnik, hogy a látszólag 
törékeny alkata ellenére, a 35 kg-osok súlycsoportjában 
nem sok ellenfélre akad. Legutóbb, november 17-én 

Hajdúszoboszlón, az Országos Diákolimpián a II-es 
korosztályban versenyezhetett korábbi eredményei 
alapján. A húsz fős mezőnyből bátor, magabiztos bir-
kózással jutott el az elődöntős küzdelmekig. Elmondta, 
hogy az ország egyik kiemelkedő klubjából, a pester-
zsébeti ESMTK-ból érkezett ellenfele győzte le őt, aki 
sportiskolában tanul edző édesapjától. Így a vigaszági 
küzdelmek sikerei után 3. helyezett lett, amely méltán 
örömmel tölti el őt és klubját. A falu büszke lehet erre 
és korábbi szép teljesítményeire, a család legnagyobb 
öröme a gyermek sikere. 

Bízunk benne, hogy sok eredmény előtt áll, hiszen fiatal 
életkora és kitartása ezt sugallja. Hajrá Milán, csak így 
tovább!

VNB.

Az angyali mosoly mögött erős akarat bújik

Fotó: család
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Zánkán üdültek a nyári Erzsébet táborosok 
Az Orosházi Kistérség 
Egyesített Gyermekjóléti 
Központja és Családsegí-
tő Szolgálata pályázatot 
nyújtott be az Erzsébet a 
Kárpát-medencei Gyer-
mekekért Alapítványhoz 
nyári táboroztatás támoga-
tására. A pályázat kedvező 
elbírálásban részesült. 

Kardoskútról hat gyermek 
nyaralhatott 2018. augusz-
tus 12-17-e között Zánkán. 
A település önkormányza-
ta az utazási költség átvál-

lalásával, saját gépjármű 
biztosításával szállította a 
táborozókat a Balatonra.
Egy élménydús hetet tölt-
hettek a fiatalok a Balaton-
nál, a vízi élmények mellett 
kulturális-, sport- és sza-
badidős programokon is 
részt vehettek.

Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani Kardos-
kút Község Önkormányza-
tának a támogatásért.

Kunstár Nikolett

Ismerkedés a hangszerekkel
Izgalmas ősi hangszerrel ismerkedhettek meg az érdek-
lődők a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda szervezé-
sében megrendezett hangszerbemutatón, a dorombbal. 
Magával ragadó hangszerjátékkal kísérve ismertették 
az előadók a doromb különböző fajtáit, történetét, 
eredetét. A gyerekeknek külön a kedvére tettek ismert 
népdalok alájátszásával, közös éneklésre ösztönözve a 
jelenlévőket. Ezt követően ki-ki kedve szerint kipróbál-
hatta, tanulhatta a hangok előcsalogatását a hangszer-
ből, igen nagy sikerrel. A gyakorlottabbak – készülve 
az eseményre – magukkal hozták saját dorombjukat, 
úgy kapcsolódtak be a felszabadult örömzenélésbe. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel rájátszással is meg-
ajándékozták közönségüket a zenészek.

P.É

A művelődési ház nagytermében mécsesek és ’56-os 
fotók között hallgatták meg az emlékezők az Orosházi 
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanu-
lóinak verses-zenés műsorát, amely bevezetőül szolgált 
az azt követő ünnepi gondolatokhoz. A 62 évvel ezelőtti 
történésekre emlékezett a forradalom és szabadságharc 
helyi- és megyei vonatkozásáról szóló, kordokumentu-
mok részleteivel is színesített ünnepi beszédében Bárdos 
Zsuzsanna irodalomtörténész, tanár. Az időjárás kegyes 
volt az esti fáklyás menethez, amelynek résztvevői a 
Március 15-e téren méltóságteljesen zárták az ünnep-
séget: a település elöljárói a Hősök Emlékművénél ko-
szorúztak, majd a helyi civil szervezetek vezetői, a gyer-
mekek és a lakosság elhelyezte az emlékezés mécseseit.                                                                    
                                                                                    VNB

1956 helyi eseményeiről

Fotó: Kunstár Nikolett

Fotó: óvoda

Fotó:  Perendy Nóra
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2016 óta rendezzük meg Kardoskúton a Márton 
napi ludasságok programunkat. Az idén a helyi civil 
szervezetek is tevékenyen bekapcsolódtak tagjaikkal 
a nap lebonyolításába. 

Örömmel láttuk, hogy a nagyterem hamar megtelt és 
kortól függetlenül mindenki megtalálta a maga elfog-
laltságát – kicsik és felnőttek egyaránt. Az ovisokhoz a 
vendégek közül páran bekapcsolódva elevenedett meg 
Márton püspök története az interaktív játék során. A 
már megszokott finomságok mellett – libazsíros kenyér 
lila hagymával, tepertő és ludaskása – újdonságként 
lúdláb sütemény is jutott a résztvevőknek. Az újbor 
sem maradhatott el Márton napján, a Sóshalmi bo-
rászat zamatos rizlingjét kortyolhatták a felnőttek. A 
program közben készültek a Márton napi lámpások, 
a libás mézeskalácsok, a kicsik színezhettek és kuko-
ricát morzsolhattak. Mindeközben a felnőttek lúdgége 
tésztát készítettek a jóízű beszélgetés közben. Az ud-
varon szép fehér és szürke ludakat csodálhattak meg 

a gyerekek, amiket Geiszt László helyi lakos hozott el 
a programunkra. A rögtönzött népi színfal előtt Szóró 
Szandi készített fotókat mindazokról, akik ilyformán is 
megörökíteni szerették volna ezt a napot. Ludas Matyi 
történetét zenés mesejátékával a Léghajó Színház két 
művésze elevenítette fel, sokunkat megnevettetve. 
Sötétedéskor lámpásainkkal, énekszó kíséretében bú-
csúztattuk az idei Márton napot. Köszönöm minden 
segítőm munkáját, akik nélkül nem lett volna ilyen 
színes ez a délután.

Köszönet a 3. Márton napi ludasságok program meg-
valósításában nyújtott segítségért:

Kardoskúti Polgárőr Egyesület
Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület
Kardoskút Községért Közalapítvány
Kardoskút Község Önkormányzata részére

VNB

III. Márton Napi Ludasságok

Fotók: VP.
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Mintegy hetven résztvevővel, az idén is megtartottuk az 
október végi tökfaragós találkozásunkat, amelyet 2006 
óta Tökös buli néven hirdetünk meg kicsik és nagyok 
részvételével. Egyre több kisgyermek és családja vesz 
részt programjainkon, amely most is bebizonyoso-
dott. A faluból 13 család apraja nagyja mellett többen 
egyénileg érkeztek az estébe nyúló összejövetelre. A 
jelmezesek tizennégyen mutatták meg magukat. A zsűri 
tagjai - Andrékó Pálné, Csöntörné Szántó Zsuzsanna 
és Kocsis Péterné – folyamatosan figyelték a tökfaragók 
munkáit. Hosszas munkálkodás után huszonegy tök 
készült el, többen párban dolgoztak együtt. A kicsik-
nek a hozzátartozók segítettek az éles késsel faragni. 
Mindenki ügyesnek bizonyult, ám a legérdekesebb és 
legötletesebb lámpásokat a zsűri tagjai külön is kiemel-
ték. A legfiatalabb faragó Süle Imike volt, aki ügyesen 
szedegette ki kezével a tök belsejét. A legkreatívabbnak 
Kopanyicza Lara munkáját értékelték, aki tökhintót 
készített. A legnagyobb tököt a Nyiki testvérek farag-
ták, a legkisebbet Buzai Regina. A legviccesebb töknek 
minősítette a zsűri Varga Bogi és apukája töklámpását. 
Megosztott különdíjat érdemelt ki ötletességével Novák 
Józsi és az orosházi Kiss Bence Máté. A legrémisztőbb 
kategória győztes töklámpását Arany Dorina és párja 
készítette. Az értékeléskor mindenkinek emléklapot 
és apróbb ajándékokat osztott ki a zsűri. Egy év múlva 
ismét faragunk!                                                         VNB

Előzetes programajánló:
2019. január 20. - Magyar Kultúra Napja
2019. február 2. - Kardoskút Biliárd Kupa
2019. február 16. - Bál, zenél Arany Misi és zenekara
2019. február 23. - Községi farsang

A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub év eleji első ösz-
szejövetele 2019. január 8-án, kedden 18 órától lesz. 

Könyvtári beiratkozás, egyéb közlendők
Kérjük, hogy mindazok, akik az eddigi időszakban 
a könyvtár szolgáltatásait (kölcsönzés, helyben olva-
sás, internetezés, stb.) igénybe vették, illetve akik a 
jövőben szeretnék, azok fáradjanak be januárban a 
díjmentes beiratkozás megtételére. Az elektronikus 
nyilvántartás miatt a személyes adatokat rögzítenünk 
kell – a törvényi előírásoknak megfelelően. A 16 év 
alatti Használóknak szülői beleegyező aláírás szüksé-
ges. Kérjük, hogy a kinnlevő kölcsönzött könyveket 
az ünnepek után szolgáltassák vissza, köszönjük!

A művelődési ház és könyvtár, az edzőterem  
2018. december 22. napjától zárva tart. 

December 31-én, a szilveszteri rendezvényre az 
előzetesen megvásárolt jegyekkel lehet bejönni.

Az intézmény 2019. január 2-től, a nyitvatartási 
rend szerint lesz látogatható.

Belevágtunk! - 13. Tökös Buli

Fotó: VP.
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December első vasárnap-
ján kezdetét vette az idei 
adventi várakozás idő-
szaka. 

Településünk lakóival kö-
zösen készülünk a kará-
csonyra. Az első vasárnap 
közel ötvenen vettük körül 

a község adventi koszorú-
ját. Lengyel György pol-
gármester köszöntő szava-
it követően az ünnepséget 
az önkormányzat dolgo-
zói versekkel, énekekkel 
átszőtt műsora tette szeb-
bé és közösségivé. Ezt kö-
vetően Nagy Zoltán refor-

mátus lelkész karácsony 
igazi megünnepléséhez 
tolmácsolt gondolatait 
hallgathattuk meg, ame-
lyek segíthetik felkészü-
lésünket. Advent második 
vasárnapján a nyugdíjas 
klub tagjai készültek 
műsorral ,  a  g yertyát 

Roszel Norbert római 
katolikus plébános lob-
bantotta lángra. 

Ezúton köszönjük meg 
az adventi koszorúhoz 
felajánlott fenyőt Horváth 
Erikának és Mórocz Lajos-
nak.                                              VNB.

Adventi várakozás

Fotók: VP.
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