
Ebben az esztendőben rendhagyó 
Karácsony köszönt ránk. Amikor 
e sorokat írom, még nem lehet 
tudni, hogy pontosan milyen előírt 
szabályok szerint ünnepelhetjük 
meg Megváltó Urunk születését. 
Az utóbbi évtizedekben nagyobb 
megpróbáltatások nem értek ben-
nünket. Idősebb testvéreink átélték 
a nehéz háborús éveket, az ötvenes 
évek sanyarúságát, de ezeket mégis 
elviselték, mivel a hit erőt adott. 
A mai világban leginkább ez a vi-
gasztaló Istenkapcsolat hiányzik az 
emberek életéből. Kívánom, hogy 
megtapasztaljuk Isten hozzánk 
lehajló szeretetét. Az idei járvány-
helyzet ellenére is felcsillanhat a re-
ménysugár. A keresztyén közösségek 
sokszor kerültek már szorongató 
helyzetbe. A napóleoni háborúkat 

nagy nélkülözés követte.  Ráadásul 
egy természeti katasztrófa is sújtotta 
az embereket. 1815 áprilisában az 
egyik indonéz szigeten bekövetke-
zett gigantikus vulkánkitörés miatt 
drámaian megváltozott az európai 
kontinens éghajlata: a hőmérséklet 
erősen visszaesett, a gabonát szűnni 
nem akaró esőzés és nyári havazás 
pusztította el. Salzburg, Tirol és 
Felső-Ausztria paraszti lakosságát 
különös erővel sújtotta ez a vesz-
teség. Az aratás elmaradását és az 
éhínséget sokan Isten büntetésének 
tekintették és reménytelenségbe, 
apátiába süllyedtek. 1818-ban 93 
házat pusztított el egy tűzvész Salz-
burg városában. Mintegy ezer ember 
veszítette el mindenét. Ebben a re-
ménytelen helyzetben született meg 
az egyik legszebb karácsonyi ének, 

a Csendes éj. 1818 Karácsonyán  
Joseph Mohr, salzburgi segédkáplán  
és Franz Xaver Gruber tanító az is-
teni szeretet és megváltás üzenetét 
hirdető karácsonyi énekkel próbált 
lelket önteni a reményüket vesztett 
hívekbe. Az ének ezen a Karácso-
nyon először gitárkísérlettel szólalt 
meg. Az éneken keresztül mi is át-
élhetjük Isten üzenetének vigasztaló 
erejét. E csodálatos éneket szinte 
mindenki ismeri; jómagam gyer-
mekkoromban hallottam először. 
Üzenetét azonban csak felnőtt fejjel 
értettem meg igazán. A Csendes éj 
születésének helyszínére, Salzburg 
környékére, Isten ajándékaként 
2015-ben juthattam el.

Csendes éj! Tiszta, szent éj! Minde-
nek álma mély. Nincs fent más, csak 
a drága, szent pár, Várja, gyermeke 
alszik-e már. Szent Fiú, aludjál, Szent 
Fiú, aludjál!

Csendes éj! Tiszta, szent éj! An-
gyalok hangja kél. Halld a meny-
nyei halleluját, Szerte hirdeti 
drága szavát: Krisztus megszü-
letett ,  Krisztus megszületett! 

Csendes éj! Tiszta, szent éj! Szív, 
örülj, higgy, remélj! Isten szent 
Fia jött ma hozzád, Békét, életet és 
reményt ád. Krisztus megszabadít, 
Krisztus megszabadít!

Hallgassuk hittel és énekeljük re-
ménységgel az éneket, és értsük 
meg, hogy értünk is megszületett 
a Megváltó, Aki életét adta értünk.

Laczki János evangélikus lelkész

Remény a kilátástalan helyzetben
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A pirosruhás Mikulás, krampusz kíséretében járta végig 
a falu 15 év alatti gyermekeinek házait, hogy ismét örö-
möt okozzon. Mivel most igen gyorsan, 20 óráig kellett 
a lépteit szaporáznia, sötétedés után a helyi polgárőrség 
tagjai segítettek a Mikulásnak a cipekedésben. A gye-
rekek rajzokkal köszönték meg a kedvességét, amiket 
előre kiakasztottak a kerítésekre. Ezúton is köszönetet 
mondunk a Magyar Földgáztárolónak, hogy az idén 
sem feledkezett meg gyermekeinkről. A MOL Nyrt.-nek 
pedig köszönjük az anyagi támogatást programjaink-
hoz, amelyet a jövő évben fogunk felhasználni.

VNB

Jobb oldali fotó: Móga Lászlóné tanyagondnok átveszi 
a csomagokat Bot Adrián tárolóvezetőtől.

A Magyar Földgáztároló mikulás ajándéka

Ritka hattyúkat figyeltek meg Kardoskúton 
Ritka madár bukkant fel Kardoskúton – a hírre Verasztó 
Lajos, Kardoskút díszpolgára hívta fel a figyelmünket, 
akinek a természet, a szülőhely iránti elköteleződéséről 
már írtunk. Tanyája a puszta közepén áll, ő is gyakran 
rácsodálkozik a madárvonulásra, a védett természeti 
értékekre, e vidék állat s növényvilágára. A kardoskúti 
Fehér-tó és környéke minden évszakban kínál látni-
valót. Két kis hattyút (Cygnus bewickii) figyeltek meg 
a kardoskúti Fehér-tónál, a sarkvidéken költő faj a 
Kárpát-medencében csak ritkán bukkan föl – közöl-
te a Magyar Madártani Egyesület Csongrád-Csanád 
megyei csoportja a hétvégén. – A két példányt szerda 
délután először Orosházán, repülés közben figyelte meg 

Sárközi Edvin és Sárközi Egon. Tőlük teljesen függetle-
nül – ugyanitt, ugyanekkor, Kaczkó Ádám is észlelte a 
madarat. Ő és Sándor Bálint még aznap viszontlátták 
őket a kardoskúti Fehér-tónál. A madár másnap reggel 
kirepült és Nagykopáncsnál Balogh Gábor észlelte, utá-
na pedig darvak között jó pár madarász megnézhette 
ezeket a ritka hattyúkat. – A kis hattyúk Eurázsia északi 
területén költenek, nálunk a telelő területre vonuló 
példányokat lehet nagy ritkán látni. A hazánkban jól 
ismert bütykös hattyútól mérete és csőrmintázata jól 
elkülöníti – olvasható a MME Csongrád-Csanád megyei 
csoportjának a közösségi oldalán.

Forrás: Cs.I - beol.hu

Fotó: Tóth Valéria

Fotó: VNB
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Az év utolsó napjaihoz közeledve engedjék meg, hogy 
pár gondolatomat megosszam Önökkel.

Sokszor elmondtuk, hallottuk, érezzük: ez az év egy 
rendkívüli év. A szeretet ünnepe felé közeledve még 
jobban fel fognak erősödni bennünk az érzések. Te-
gyünk azért, hogy a szeretet, a remény és a hála érzései 
elnyomják a félelem és bizonytalanság érzését. Most, 
hogy bezáródnak lassan az ajtók, a szívünket és lelkün-
ket ne engedjük bezáródni. Hagyjuk, hogy a csendesség 
megnyugtató érzése járjon át bennünket, családunkat. 
Ne csak a rosszat nézzük, lássuk meg, hanem keressük 
mindenben a jót, a szépet. A személyes, fizikai kap-
csolatoknak most nincs itt az ideje, de manapság már 
a fotelből ülve is kitárul a világ. Legyen egymáshoz 
akár a virtuális térben egy őszinte kedves szavunk, egy 

érdeklődő: „Hogy vagy?”-unk. Az ünnepi készülődés 
most főleg a falak mögé, és a lelkünkbe vonul vissza. 
Köztereinket, intézményeinket az idén is ünneplőbe 
öltöztettük. Elmaradnak az ilyenkor megszokott prog-
ramok: a gyertyagyújtások, közös teázások, kis ünnepi 
műsorok. Közösen nem tudjuk ugyan megélni az ün-
nepvárást, de bízzunk a jövőben: abban, hogy jövőre 
újra közös lehet az élmény. Kívánom, hogy minden 
családba költözzön szeretet és a béke. Hangolódjunk az 
ünnepvárásra, és éljük meg minden percét egészségben.
Kívánok Önnek és kedves családjának békés  ünne-
peket, egészségben eltelő boldog új évet! 

Ezúton szeretném megköszönni települési közösségünk 
nevében Nagy Lászlóné Terikének a községi adventi 
koszorúhoz felajánlott ezüstfenyő ágakat!

Polgármesteri gondolatok

Lezárult az idei pályázati időszak, ahol is „jól sáfárko-
dott” Kardoskút a lehetőségekkel. Míg 2019-ben 55 
millió forintot meghaladó forrással, addig az idén közel 
hetven milliós összeggel gyarapodott közösségünk. 
Több, mint egy tucat pályázat lett kidolgozva és beadva. 
Ugyan az összes pályázatunkat befogadta az Irányító 
Hatóság, végül alig a felére kaptunk pozitív támogatói 
döntést. Az elvem az, hogy a sokból lehet kevés, de a 
kevésből aligha sok. Ezt a szemléletet kívánom tovább 
vinni a jövőben is: minden olyan pályázati lehetőségre, 
amely ésszerű, célszerű és hosszú távon fenntartható, 
pályázni fogunk. Az idén beadott, de tartaléklistára 
került pályázatainkat jövőre átdolgozzuk és újra bead-
juk: közterületeket karbantartó gépek, tanyagondnoki 
busz cseréje, szolgálati lakás felújítása, temető fejlesztés, 
stb… Mind, mind olyan célok, amelyekre szüksége 
lenne településünknek. Ezek mellett természetesen 
keressük az új lehetőségeket, ötleteket. A vírushelyzet 
teljesen átírta a közigazgatást. December vége felé 
közeledve még mindig nem látjuk tisztán a jövő évi 
pénzügyi lehetőségeinket. Terveink ugyan vannak, az 
ehhez szükséges pénzügyi forrásokat viszont úgy kell 
beosztanunk, hogy az ne veszélyeztesse településünk 
pénzügyi stabilitását egy percre sem. Ne felejtsük el, 
hogy a jobb esetben stagnáló helyi iparűzési adóbevé-
tel az egyetlen jelentős, adókból származó bevétele a 
településünknek. Az államtól kapott normatívák mellé 
saját forrást kell hozzá tenni ahhoz, hogy működjenek 
intézményeink, amely közül egyetlen egy sem rentábilis 

évek óta. Mindezek mellé – mivel Kardoskúton az egy 
főre jutó adóerő képesség igen magas – több tízmi lliós 
szolidaritási hozzájárulást vonnak el, az adóbevételeink 
majdnem felét. Örömmel tölt el az, hogy intézményeink 
épületei energetikailag hosszú távra felújításra kerültek, 
takarékosan működtethetőek. A jövőbeni fejlesztési 
céloknál továbbra is elsődleges helyen kell szerepelnie 
a fenntarthatóságnak. Nemrégiben kaptuk az örömteli 
hírt, hogy az egy év alatt háromszor beadott pályáza-
tunk végül is nyertes lett: közel harminc millió forintból 
megújulhat a meglévő, belterületi kerékpárutunk szer-
kezete. Több ok miatt is örülök ennek, hiszen például 
a lakosságunk jó minőségű úton, új közvilágítással 
ellátott szakaszon juthat ki a megújult temetőbe, elhunyt 
szeretteihez. Továbbá nagyon fontos alappillére lehet 
ez a felújítás a régóta vágyott célunknak: az Orosháza 
– Kardoskút közötti kerékpárútnak. Minden fórumot 
megragadok ahhoz, hogy előrelépést lehessen elérni e 
területen is. A nyertes projektek kivitelezési munkái 
elkezdődtek vagy előkészítés alatt vannak. Az orvosi 
rendelő és a művelődési ház felújítási munkái várha-
tóan tavaszra készülnek el, míg a meglévő kerékpárút 
megújítása várhatóan a nyár első napjaira lesz készen.
A hagyományos falugyűlés megtartása a jövő év elején 
bizonytalannak tűnik. Kérem Önöket, hogy ötletei-
ket, kérdéseiket  és javaslataikat a költségvetés terve-
zéséhez küldjék meg elektronikusan a polgarmester@
kardoskut.hu címre, vagy a hivatal postaládájába 
helyezzék el.                                                              Varga Pál 
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A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem – 
Bibó István szavait fűzte gondolatainak sorába Varga 
Pál polgármester, a községi megemlékezés résztve-
vőinek köszöntésekor. Sokszor ünnepeltünk már itt e 
helyen, akár délelőtti órában is a Hősök emlékműve 
előtt, de ilyen rendhagyó alkalom nem volt, mint ma, 
a vírushelyzet idején, amikor maszkot kell hordanunk. 
A szabadságunkban ily módon korlátozva vagyunk, 
ám 1956 ősze is rendhagyó volt, melynek emléke máig 
bennünk él. A polgármester szavai után a kardoskúti 
fiatalok ünnepi műsorát hallgatták meg az egybegyűl-
tek, majd a település díszpolgára, Barna Imre László 
gondolatai idézték fel az ’56-os forradalom és szabad-
ságharc történéseit. Az események legfőbb mozzanatait 
gyermekkori élményeivel és emlékeivel elevenítette 
fel. Fecskésparton élő családjának sorsát, az egyszerű 
emberek nehéz mindennapjait, amikor elvették tőlük a 
búzát és a kenyeret. Beszédében kiemelte, hogy mégsem 
ezek a szomorú és sajnálatos dolgok és szorongattatá-
sok miatt lázadt fel a nép ’56-ban. A magyar nép nem 
a kevés kenyér, a kicsi fejadag miatt forrongott, hanem 
inkább a más nemzet ránk nehezedő elnyomását érezte 
tovább tűrhetetlennek. A községi megemlékezés végén 

a koszorúzásnál a község vezetői, Csanádapáca polgár-
mestere, a helyi egyesületek képviselői, Laczki János 
evangélikus lelkész és a helyi fiatalok (Andrikó Ágnes, 
Balázs Vivien, Kopanyicza Lara és Papp Eszter) hajtott 
fejet 1956 hősei és áldozatai előtt.

VNB

Csendes megemlékezés október 23-án
Fotók: Őzse Zoltán
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Egy sikeres pályázatnak köszönhetően Kardoskút Község Önkormányzata a Kardoskúti Faluszépítő és Turisz-
tikai Egyesülettel közösen harminc tő amerikai hársfát ültetett el a Petőfi utcán. A pályázatból nem csak a hársfá-
kat, de az ültetéshez szükséges eszközöket: támasztó karókat, mulcsot és még madáretetőt is kapott településünk. 
Továbbá egy vidékről érkezett erdész szakember is részt vett az ültetésnél, akinek szakmai segítségnyújtása mel-
lett folyt a munka. A jövő évben mindenképpen folytatni szeretnénk a fásítást, akár pályázati forrás, akár önerő 
bevonása mellett. Hála az önkéntes segítőknek, akik keze munkájának köszönhetően a lakosságnak, a hozzánk 
érkező vendégeknek és a  jövő nemzedékének szépítettük a főutcánkat. Külön köszönet Szemenyei Sándor helyi 
lakosunknak, a felajánlott segítségéért.

Írta és fotó: VP

Országfásítás a jövő nemzedékének

2020. november 4. napjától az idei évben második 
alkalommal veszélyhelyzetet hirdetett ki a Kormány, 
így ismételten a rendkívüli jogrend idejére vonatkozó 
eljárás az érvényes az önkormányzati igazgatás területén 
is, ami elsősorban azt jelenti, hogy a képviselő-testület 
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja ebben 
az időszakban. A tavasszal kialakított gyakorlatnak 
megfelelően, valamint a Belügyminisztérium iránymu-
tatását követve továbbra is biztosítottak a helyi döntés-
hozás keretei a jogszerűség elvének megfelelve, melynek 
egyik kiemelt területe a nyilvánosság biztosítása, így 
honlapunkon megtekinthetőek az ebben az időszakban 
elkészített előterjesztések, valamint a polgármester által 
meghozott döntések is. Az illetékes kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti osztálya jelenleg is kiemelt 
segítséget nyújt az önkormányzatok számára, valamint 
fokozott figyelemmel kíséri a meghozott döntéseket, így 
ebben a rendkívüli időszakban is a jogszabályi kereteket 
szigorúan betartva történik a helyi döntéshozás. 
Fentiek alapján november hónapban, a munkatervnek 
megfelelően, elfogadásra került a szemétszállítás hely-
zetéről, illetve a közös hivatal működéséről szóló beszá-
moló, továbbá a képviselő-testület 2021. évi munkaterve 
és az önkormányzat jövő évi belső ellenőrzési terve 
is. A Kardoskút Községért Közalapítvány pályázaton 
kívüli támogatási kérelme részesült kedvező elbírálás-
ban, valamint az alapítvány kuratóriumának személyi 

változásai is elfogadásra kerültek. Újabb öt évre meg-
állapodás született az Orosháza-Kardoskút Széchenyi 
Zsigmond Vadásztársaság és az önkormányzat között 
földhaszonbérleti szerződés vonatkozásában, az abban 
megjelölt földterületekre. 
A szociális célú tűzifa és a Bursa Hungarica kérelmek is 
elbírálásra kerültek, mely valamennyi pályázó számára 
támogató döntéssel zárult.

A Hivatal 2020. évi munkarendjében a téli igazgatási 
szünet 2020. december 28. (hétfő) napjától 2020. dec-
ember 31. (csütörtök) napjáig tart, amely napokon az 
ügyfélfogadás szünetel, ezért kérem, a Tisztelt Lakos-
ságot, ennek figyelembevételével gondolják át az inté-
zendő hivatali ügyeiket. A többi napon az ügyintézés 
továbbra is folyamatos, melynek elsődleges útja, jelenle-
gi helyzetben, a telefonon (68/429-000) vagy e-mailben 
(jegyzo@kardoskut.hu) történő előzetes egyeztetés. 
A már megszokott módon, a költségvetés elfogadása 
előtti közmeghallgatás időpontja 2021. február 11. 
napjára 18 órai kezdettel került a 2021. évi munka-
tervben elfogadásra, ugyanakkor a járványügyi helyzet 
bizonytalansága miatt ez jelenleg csupán egy tervezett 
időpont. A pontos idejéről és helyszínről a későbbiek-
ben tájékoztatással leszünk a Lakosság felé. 

Radics Vivien kirendeltség-vezető

Önkormányzati hírek, hivatali közlendők
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Beiktatás
Örömmel számolhatunk be arról, hogy a Kardoskúton 
is szolgáló Laczki János evangélikus lelkészt, 2020. ok-
tóber 10-én az orosházi evangélikus templomban Lázár 
Zsolt, a Nyugat-Békési Egyházmegye esperese parókus 
lelkészi hivatalába iktatta be. Isten áldását kívánjuk 
további szolgálatára.

Új plébános szolgál a katolikusoknál
2020 augusztusában Tracsek Oszkár lett az újonnan 
kinevezett katolikus plébános. Első kardoskúti szolgá-
lata az ökumenikus hálaadó aratási istentisztelet volt, 
ahol a prédikációt követően bemutatkozott a híveknek. 

Oszkár atya elmondta, hogy az ukrán határ melletti 
Máramarosszigeten nőtt fel négy gyermekes családban. 
Szülei származása kapcsán három nyelven is megtanult, 
a magyar és a román mellett ukránul is beszél. Egyetem 
mellett jelentkezett a Szeged-Csanádi Egyházmegyébe 
kispapnak. 2015. december 5-én szentelték pappá. 
Tracsek Oszkár plébániai kormányzó székhelye Tót-
komlós, Kardoskút mellett ellátja Békéssámsont és 
Székkutast is. 
Novemberben a halottak napi közös imádságon talál-
kozhattak vele a Kardoskútiak. Az egyik legismertebb 
internetes közösségi oldalon létrehozta a Kardoskúti 
Római Katolikus Közösség nevű csoportot, amelyhez 
lehet csatlakozni. 
Karácsonyi istentiszteletek tervezett időpontjai, 
amelyek a vírushelyzet intézkedései függvényében 
változhatnak.
2020. dec. 25-e, 14 óra evangélikus szertartás
2020. dec. 26-a, 14 óra református szertartás

Írta és fotó: VNB

Egyházi hírek
Valaki hibázik:
Egy Győr melletti kistelepülés tűzifa osztásáról hangzott 
el riport a Kossuth rádió adásában, még tavaly decem-
ber első hetében. 
Mekkora segítség ez, meddig lesz elég a kapott 1 m3 
fa? - érdeklődött a riporter az érintettek körében. Az 
első elégedett hangú válasz: 
- Jó kis kályhám van, van huzata rendesen. Két hét, de 
legfeljebb egy hónap. 
- No, de mi lesz utána? 
- Majd megyek megint. Kapok!
A következő - tétova - válasz: „Hát, ennek elégnek 
kellene lenni az idén.”
- Egész télre?
- „Majd megpróbálom beosztani” - volt a tömör, meg-
nyugtató válasz.
Semmi egyéb nem hangzott el a két válaszadóról, 
mégis, mintha ismerném Őket. Máris megkedveltem 
az utóbbit. Neki a lelkisége gazdag, pazar kályhája van, 
míg az előbbinek csupán pazarló, és ez nem csupán 
nyelvi lelemény. 
Kardoskúton is volt tűzifaosztás, az idén is lesz. Megér-
demelné, hogy meleget adó kályhába kerüljön.

Felföldi László

A kályha, vagy a gazdája
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Ismerjük meg  a törzsgyökeres kardoskúti idős em-
bereket. Itt élnek közöttünk, tisztességes, becsületes 
munkával, családot felnevelve, falunk ismert lakói.

Sorozatunkban harmadik beszélgető partnerem: Ká-
rolyi László. Köszönöm, hogy rendelkezésemre állsz a 
felkért téma megírására.

- Mióta élsz Kardoskúton, Laci bácsi?
1936-ban születtem. 83 éve indult Kardoskúton a 
nagybetűs életem. Egyszerű pusztai emberek voltak 
a szüleim. 1944 nyaráig a Vásárhelyi pusztán laktunk. 
Emlékszem, a tanya körül rengeteg jószág volt: disznó, 
tyúk, kacsa, liba. Hatan voltunk testvérek. 1942-ben 
az úgynevezett „Oncsa soron” a Béke utca 2-ben, 
mint nagycsaládosok kaptunk egy kis házat. Szüleim 
halálukig a faluban a Hangya Szövetkezet üzletében 
eladóként dolgoztak. 1945 és 1946-ban, egy év különb-
séggel ugyanazon a napon elveszítettem édesanyámat 
és édesapámat. Árván maradtam 9 évesen. Nővérem, 
Kovácsné Károlyi Irénke vett magához Jenő testvérem-
mel együtt és nevelt fel.

- Az általános iskolát hol jártad ki, majd milyen szakmát 
szereztél? 
A kardoskúti Vörös-Borcsa Mihály iskolába - a köztu-
datban Farkas iskola - jártam. 1950 szeptemberében 
Pusztaközpontra kerültem a vegyesboltba tanulónak. 
1953-ban fűszer és vegyeskereskedőként végeztem. 
Orosházán az Elit cipőboltba kerültem (ma: Pingvin 
patika), mint eladó 1957 januárjáig. Ebben az évben 
bevonultam katonának a Nagykanizsai Határőrséghez, 
ahol a Nagykanizsai Pannónia Szállóban szakácsnak 
képeztek ki. 1959 szeptemberében szereltem le.

- Leszerelésed után hogyan folytatódott az életed? 
Orosházán, mint bolti eladó tevékenykedtem. 1961-ben 
megismerkedtem Lukács Nagy Máriával, ugyanebben 
az évben május 20-án feleségül vettem. 59 éve élünk 
együtt: jóban, rosszban, boldog házasságban családunk 
körében. Két leánygyermekünk született. 1963-ban 
Csili,1969-ben Mariann. Leányainkat becsülettel fel-
neveltük, kitaníttattuk őket. Életünket bearanyozza öt 
unokánk és  négy dédunokánk.
- Laci bácsi! Folytassuk életutadat.
1961 őszén, Pusztaközponton lettünk eladók: Marika a 
kocsmában, én a vegyesboltban. Azokban az években volt 
társasági élet a pusztában. Az emberek jobban ráértek, 

jöttek az italboltba biliárdozni, szórakozni. Szívesen 
emlékezek ezekre az évekre. Az olajos dolgozók (szocia-
lista brigádok) minden héten vacsorát szerveztek.1973-
ban átcsábítottak a Kőolajhoz tankkezelőnek. 30 évig, 
rokkant nyugdíjazásomig különböző beosztásokban itt 
dolgoztam. Feleségem, Marika is munkahelyet váltott, 
a kardoskúti óvodában helyezkedett el. Nyugdíjazásáig 
foglalkozott  a kisgyerekekkel. Életünk legnagyobb 
eredménye az 1965-ben saját erőből felépített családi 
házunk a Móricz Zsigmond utcában.

-Sokáig polgárőr voltál.
2004-ben,  a falunkban több betörés volt. Ennek ha-
tására vállaltam el a polgárőrségi feladatokat.15 évig, 
sok-sok éjszakai szolgálatban és rendezvények bizto-
sításában vettem részt. A munkámat elismerték, az 
önkormányzattól, a Polgárőrség Országos szerveitől 
sok-sok kitüntetést kaptam, például „Az Év Polgárőre 
cím” is közöttük van.

- Fiatal korodban hol szórakoztál, szabadidődet hol 
töltötted?
Az Oncsa-soron 52 gyerek élt a tíz házban. Az utca vé-
gén levő füves területen játszottunk minden este. Rúg-
tuk a rongylabdát, szaladgáltunk, princeltük a lányokat. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Alkotó életutak: Károlyi László

Fotó: Barna László
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(Folytatás a 7. oldalról.)
Legénykoromban az Aranyadhalmi, Fecskési olvasó-
körbe, Orosházán az Ipartestületbe jártam szórakozni, 
de csak vasárnap, mert szombaton is munkanap volt. 
1959. november 29-én, művelődési házunk átadásán, 
egyik fő szervezője voltam a vendéglátásnak.

- Milyen csibészségekre emlékezel vissza?
A lányok nem akartak a kapun beengedni, bemásztam 
az ablakon a barátok segítségével. Volt ám sikítás! Min-
den héten a kultúrházban mozivetítés volt. Barátaimmal 
a hátsó sorban foglaltunk helyet. Előttünk két szép lány 
ült. Az egyik a körömcipőjét levetette, a szék alá tolta. 
Barátaim biztatására belepi...-tam az egyikbe. Ami-
kor észrevette, volt szentségelés. Feljelentett a körzeti 
megbízottnál. Komoly dorgálást, 150 forint büntetést 
kaptam - akkor ez nagy pénz volt!
- Úgy tudom, hogy a társadalmi munkák aktív részt-
vevője voltál.
Karasz Lajos szomszédom alkotott egy szerkezetet, 
amellyel az út alatt át lehetett fúrni. Mi ketten, a Mó-
ricz Zsigmond utca mindkét oldalán a víz, majd a gáz 
bevezetését a házakhoz térítésmentesen végeztük. A 
járólapokat szintén mi raktuk le, önzetlenül segítet-

tünk másoknak is. Például az iskolánál a salakpálya 
kialakításánál is komoly munkát végeztem. Mai napig 
fájó pontom, hogy az akkori tanácsi vezetéstől, egy 
köszönetet nem kaptam.

 - Mit jelent neked Kardoskúton élni?
83 éve egy csodálatos „ékszerdoboz” lakója vagyok. 
Soha nem kívánkoztam elköltözni. A családom is a 
faluban telepedett le. Békés megyében biztos, hogy 
ilyen fejlődő, rendezett település nincs másik. Büszke 
vagyok arra, hogy a nyugdíjas éveimet ilyen nyugodt, 
szép környezetben élhetem le.

-Végezetül mit ajánlasz a mai fiataloknak útravalónak?
A korral haladni kell. Javaslom, hogy használják ki a 
technika fejlődését, ameddig lehet tanuljanak, legyen 
nyelvvizsgájuk. Az informatikáé a jövő. Egy kérésem 
van: néha kapcsolják ki a telefont, kicsit figyeljenek 
ránk, beszélgessenek velünk.

Köszönöm Laci bácsi, hogy rendelkezésemre álltál. 
Kívánok neked további jó egészséget, sok örömet csa-
ládod körében!

Barna László

Az országos hatókörű Népi Iparművészeti Minősítés 
egyik állomáshelye volt november 7-8-án Békéscsa-
ba. A Tégla Népművészeti Alkotóházban hatvan 
alkotótól, a kézművesség minden ágából mintegy 
háromszáz tárgyat zsűriztek. 

Kardoskutat Andrékó Pálné és lánya Katika képviselte 
munkáival a békéscsabai minősítésen, akik több mint 
25 éve tagjai a Békés Megyei Népművészeti Egyesü-
letnek. A több évtizedes kézműves tevékenység nem 
maradt eredmény nélkül, a családban az édesanya 
átadta tudását lányainak, akik közül Katika vett részt 
vele a pályázatban. Örömmel vettük a hírt, miszerint 
minden benyújtott népi játékuk „Hagyományos Mester 
Remek- díjat” érdemelt ki. 

- Hogyan kerültek be a munkáitok a minősítésre?
Igazából nem pont erre készültünk. Ötévente rendezik 
meg az Országos Népművészeti Kiállítást, a váloga-
tónak és az ebből rendezett kiállításnak Békéscsaba 
ad otthont a dél-alföldi régióban. A 17. tárlatra még 
tavaly neveztünk, így kerültek át a megyeszékhelyre az 
alkotások, amiket a megyei könyvtárban októberben a 

nagyközönség is láthatott. Itt szeretném megköszön-
ni Pál Miklósnénak, a Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület elnökének, hogy ajánlotta, hogy a kiállítás 
után maradjanak Csabán a munkáink zsűrizésre. A 
famunkáknál pedig Muszka Kálmán volt segítségünkre. 

- Mely alkotásokkal neveztetek?
A népi kézműves gyermekjátékok közül a malomjá-
tékkal, ami kisasztalra tehető és négy kisszék készült 
hozzá. A székek ülőkéjét Katika lányom fonta be csuhé 
sodrattal. Ezen felül két talicskával, húzós kiskocsival 
és babakocsival neveztünk. Ezek közül a malomjátékot 
az asztallal és a kisszékekkel, illetve az egyik talicskát és 
a húzós kiskocsit beválogatták az országos kiállításra, 
ami  várhatóan 2021 tavaszán kerülhet megrendezésre 
Budapesten. 

Helyi kézműveseink jó úton haladnak, a széleskörben 
elismert eredmények is ezt bizonyítják. Gratulálunk és 
további sikereket kívánunk!

VNB

Helyiek sikere a népi kézműves alkotások minősítésén
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A futballcsapat oszlopos tagjával, Szabó Tiborral és 
feleségével, született Valaczkai Etelkával beszélgetünk. 
Etelka 1959-ben, esküvőjükkor települt át Kardoskútra 
Református - Kovácsházáról. Családjukkal együtt tisz-
telt, szeretetre méltó és szeretett polgárai falunknak. 
Tibor a TÜZÉP-től ment nyugdíjba,1995-ben.
Ki hallott a Hat-Ablaki Iskoláról? A Kardoskúti Puszta 
dél-nyugati végénél volt. Bérelt tanyájukról Tibor oda 
járt elemibe. Majd a tíz Kardoskúti Oncsa ház egyiké-
ben nőtt fel. A futballcsapat kiemelkedő játékosai közül 
négy - Tibor, Miska, Béla és Jóska - Szabó Mihály bácsi 
és Gizike néni tíz gyermeke közül került ki.  Jóska be-
ceneve Matyi lett, mert hogy egyszer Jóskát kopaszra 
nyírták.  A „hős” Rákosi Mátyás nullás frizurája miatt 
Jóskára ragadt a Matyi név, amivel a nép titokban a 
gyűlölt szovjet-kommunista vezért illette.  Tibor több 
generáción át, Kardoskút példásan hű, emberi- és csa-

paterőssége maradt Tóth Árpád és Lantos György tanár 
bácsi, a falu meghatározó sportvezetői mellett. 
A Szabó srácokon kívül a futballcsapat oncsásai: Tóth 
Árpád és testvére, a közelmúltban elhunyt  Andrékó Mi-
hály, valamint  Kereki Jóska és Jámborcsik Józsi, később 
öccse, Jámborcsik Pali.  Az első „megalapozó” csapatnak 
törzstagjai voltak Tóth Árpád, Andrékó Miska és Szabó 
Tibor mellett Törőcsik Lajos postás, Dér Antal. Horváth 
Imre, ifj. Horváth Béla.  A törzsállományba tartoztak: 
Kovács András, Balogh János, Vörös Imre, a „kotró”, 
civilben kéményseprő. Beszállósok: Baranyi János, 
Verasztó Feró, Verasztó Sándor. Nagy csapatszervezői 
erősségként érkeztek a faluba Lenti József és Szűcs 
Ferenc tanárok. Mocorogtak már a fiatal tehetségek is. 

(Folytatás a 10. oldalon)

Álló sor balról jobbra: Balla Lajos, Polgár István, Kereki József, Kincses Benjámin, Szabó Béla.
Guggolnak, balról jobbra: Ismeretlen, Verasztó Sándor, Szabó Tibor, Binecz János, Jakab Ferenc. 

Fekvő kapus: Ismeretlen

(Szerkesztői kérés: aki a fotón szereplő ismeretlen személyeket felismeri, kérjük jelezze felénk.)

Volt egyszer egy KARDOSKÚTI ARANYCSAPAT...
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(Folytatás a 9. oldalról.)
Jámborcsik Pali, Kincses Béni, Szemenyei Miska, utá-
nuk Inásel Miska, Binecz Jancsi, Kincses Pista, Szénási 
József, Jakab Feri, Polgár István, Jakab Feri, Dankó 
Pali, Verasztó Pista, Rideg Pista, Poór Jóska, Magna 
Pali. A teljesség kedvéért érdemes felütni Buzai Csaba 
és Törköly József Kardoskút történetéről szóló úttörő 
munkáját.
A régi futballpálya a templom és az akkori posta kö-
zött volt. A tágasabb terű új futballpályát, amit sokan 
„stadionnak” becéztek, a vasárnapi meccseken büszke 
anyukák, párért sandikáló lányok ülték-állták körül. Az 
elmaradhatatlan Horváth Mancika néni, Kereki Juliska 
néni, Hajdú Irénke, a helybeli címzetes „falurádió” 
hírvivői, kórusvezetői, a meccseken élőben ontották 
bölcs, sokat sejtető híreiket és tanácsaikat a szemér-
mesen ácsingózó lányoknak.  A férfitábor magvát 
alkották Szabó Miska bácsi, Horváth (becenevén Hori) 
Béla bácsi, a falu vicces kedvű kovácsa, a vasútállomás 
hangadó állomásfőnöke Kincses Béni bácsi, Szász Gyula 
falurendőr, Verasztó Ferenc fuvaros. Ki-kilátogatott a 
meccsekre az akkor már nehéz lélegzéssel küszködő, 
„Pöfögősnek” becézett Lőrincz Jani bácsi, a suszter, a 

csapat első edzője, mielőtt a játékbíróként is működő 
Lantos György átvette tőle a csapat irányítását. Az 
elszánt szurkolók tüzesítő, torkot nem kímélő bekiál-
tásai, „Menjetek, menjetek!” buzdítása együtt lüktetett 
a csapat tehetséges, jó érzékkel innen-onnan elcsípett 
technikai tudást szépen ötvöző, a falu határán messze 
túllövő játékával. A hazai meccsek szurkolói stráfkocsin, 
vagy ki ahogy tudta, faluról-falura követték a szeretett 
csapatot. 
Edzésekért, játékért, természetesen pénzbeli juttatás 
egyáltalán nem járt. A játékosok maguk szervezték 
idejüket, edzéseiket. Dér Antal sportelnök a futbal-
listák 1956-57-es kétfordulós bajnoki szezonjára 13 
ezer forint testületi támogatást szorgalmazott, a csapat 
előkelő megyei 2. osztály 8. helyének biztosításához.  
Meccsekre eljutásuk nem Mercedes buszokon történt. 
MOL vagy Gázolaj tevékenység is csak csírájában volt 
ekkor a faluban. 
A futballpálya mellett vert-falból épült öltöző helyén 
most szépen növő kőrisliget áll. Vajon koptatják-e lelkes 
focizók a „stadion” gyepjét?  

(Folytatás a 11. oldalon)

Balról: Poór Jóska, Lenti Jóska, Törőcsik Lajos, Szabó Béla, Kincses Béni, Jámbi (Jámborcsik Pali), Magna 
Pali, Jakab Feri. Guggolnak: Rideg Pista (ifjú titán,15 éves), Polgár Pista, Szabó Tibi, Kincses Jani

Fekszik: Kis Jani.

hirmondo_2020_02_december.indd   10 2020. 12. 10.   9:54:01



11KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ n 2020. december

(Folytatás a 10. oldalról.)
Vajon koptatja-e a falu apraja-nagyja a falu másik 
végén, a magányban álló, 1938-ban közadakozásból, 
lakossági összefogásból épült kedves kinézetű templom 
kövezetét? 
A falu szemérmesen engedett az 1980-as ’90-es évek 
rosszul értelmezett város-felé orientálódásnak. A városi 
életmód tényleges előnyeinek az élet minden területére 
érvényesítésének elve hervasztani kezdte Kardoskút 
éppen csak nyiladozni kezdő önbecsülését. Óvodától-
iskoláig tescosító irányt adott az életvitelre vonatkozó 
értékítéletnek, közösségi rendszereknek.   A templom-
építés adakozói, építőmesterei, aztán az Oncsa-telep 
közmunkásai, beköltöző, jóformán nincstelen lakói,  
a Szabó gyerekek, a Csákiak, az Andrékók,  Szentéék, 
Radicsék, Jámborcsikék , Werhofné Vica néni  Magdi 
lányával és a népes Károlyi családdal, vagy a kommu-
nista atrocitásnak saját halával véget vető dalíró Rózsa 
Imre bácsi, Hajdú Mihály lenyűgöző színjátszó csoport-
ja, Szöllősi Béla és profikat megszégyenítő zenekara, a 
nem pénzért focizó Kardoskúti Aranycsapat, a négy 
kilométerre gyalogló-bicikliző szeretett,  népszerű, jól 
képzett tanítók mindannyian,  elemi erővel, zokszó 
nélkül, önzetlenül  vágtak bele a falu, Kardoskút önazo-
nosításának történelmi megteremtésének bámulatos, 
megható munkájába. Mély tisztelet, elismerés, köszönet 
nekik.  Mindenkinek, akik falunkat igazán faluvá tették. 
Ezt mindig észben kell, hogy tartsuk. Ebből lehet jövőt 
meríteni.  

Kardoskút községnek, falunknak, kezdeti önazonos-
sági, önmegvalósító tevékenységeinek listába vételéül 
álljon számunkra a sport, a dinamika szép példája: az 
1950-es-60-as évek Kardoskúti futballcsapat és szur-
kolóinak emléke. 
Ma a faluhoz tartozik egy természetvédelmi világ-
szám, a Kardoskúti Puszta. A falun a sor, hogy az olaj 
és a földgáz - gazdasági szerencse! - után Kardoskút 
továbbra is faluhasznosan, kulturáltan, szorgalommal, 
tehetséggel éljen hazánk Hét Természeti csodája közé 
emelt, Kardoskúti Puszta adományával. 
Amikor a COVID veszély elmúlik, remélhetőleg, ismét 
megindulhat az igazi élet. A falu lakói kiszabadulhatnak 
a tv távirányító nyomogatásának kényszerrabságából. 
Alkalom lesz a Móra Ferenc kultúrház mindenki szá-
mára nyitott aerobik vagy fitnesz edzésein gyúrni, a 
régi, nosztalgikus bandázások utódaként barátkozást 
szolgáló alkalmakat látogatni, az egyháztörténeti tanítás 
évezredeken át csiszolt lelki és erkölcsi kultúra templo-
mi elmélyültségét gyakorolni. 
Vagy, adja az Ég, akár talán a zöldségek drágulása okán 
is, veteményezésébe kezdhetünk az egyre több elhagya-
tott, elvileg egyre értékesebb kertek kis darabján. Nem 
is kellene stráfkocsin, sáros utakon messze zötyögni, 
mint annak idején az 1950-es ’60-as évek Kardoskúti 
futballcsapatának és szurkolóinak.
Hajrá Kardoskút! Rúgjunk tizenegyest a Tesco papriká-
nak! Vagy talál, vagy nem… De próbáljuk meg!

Verasztó Lajos

Álló sor, balról jobbra: Dénes István, Binecz János, Forgó András, Kincses Benjámin, Verasztó István, Szeme-
nyei Mihály, Tóth Árpád, Szénási György, Vebőczi Ferenc (Nagyszénás) Guggolnak: Kincses István, Székely 

Pál, Szabó Tibor. Fekszenek: Dankó Pál, Inásel Mihály
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Az idei advent újdonságokat is hozott a településre. A 
gyermekes családok felkereshetik a betlehemi jászol 
mellett a kis Jézus postaládáját, amelybe bedobhatják 
a neki szóló leveleket kívánságaikkal. Mivel sajnos nem 
lehet megrendeznünk a községi karácsonyi ünnep-
séget és hogy mégse maradjon el a szép múltú közös 
karácsonyfa díszítés, felállítottunk egy fenyőfát a térre, 
amelyre egy-egy díszt hozhat bárki. Az ünnepvárás 
mellett közösségünk összetartását is szimbolizálja a 
felékesített fenyőfa.

Az októberi Idősek napjára – amelyre előzetesen műsor-
ral és ebéddel készült az önkormányzat – nem kerülhe-
tett sor. Karácsonyhoz közeledve a Képviselő-testület a 
Kardoskút Községért Közalapítvánnyal együttműködve 
minden 65 év feletti helyi lakos számára ajándékcsoma-
got állított össze tartós élelmiszerekből. 

A csomagokat a hónap második felében személyesen 
juttatják ki az érintetteknek. 

VNB

Ünnepvárás másképpen Egy kis kedvesség
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