
Üzenet egykori iskolámba

Kedves Kardoskútiak! 
Nekünk magyaroknak ékes a költé-
szetünk. Iskolai évzárások ideje van, 
óvodától egyetemig. Úgymond, kö-
telezően megy a már szinte magától 
megszólaló szavalat:
“Június volt s ujjongtunk, nincs to-
vább, Most gyertek szabad mellű örö-
mök, S pusztuljatok bilincses iskolák.”
2022. június 4-e volt. Kardoskúton 
nem évzáróra ment 250 ember.  
Ellenkezőleg. Iskolanyitás remé-
nyében telt meg a hét éve néptelen 
iskola udvara.
„Voltak, vannak, kik kétkedve bár, 
Velünk ujjongnak: van tovább.
Most gyertek hitből kelő örömök,
S épüljetek falusi iskolák.”
Vajon mennyire lüktet bennünk a 

felismerhető Ady üzenet az „én is-
kolámhoz”? Neheztel-e a Nagy Költő 
Ember, hogy játszom mélyen érzett, 
ihletett szavaival?

Örökül hagyta ránk versét. Ha érthe-
tő, méltó okkal, tisztelettel forgatjuk 
szépen ültetett sorait, talán még biz-
tat is bennünket. Táplálja bennünk 
a falusi erőt.  Szeretni ez embert.  
Azt is táplálja az Emberben, hogy 
szeresse a falut, a kivételes adott-
ságú, néha áldott, néha mostoha 
természeti környezetet.  Hiszen ott 
alakul ki bennünk észrevétlenül a 
ragaszkodás, az első pillanatra talán 
nem is értékelt, finom, elmélyült 
pókhálószerű kötődés falunkhoz, 
a tájhoz, az ottani emberekhez.  

Ha a szülők közösségi ösztöne, a 
falu és gyermekei iránti természetes 
szeretet működik, ez a kötődés az 
emberi érték csillogó erejével világít.  
Akkor is működik majd, amikor a 
falunak tényleg el kell engednie a 
gyorsan megnövő gyerekeket, más 
helyre, ki-kit más-más iskolába, 
más rendeltetésű közegbe. Gyorsan 
nőttök gyerekek! Mi meg gyorsan 
öregszünk.

Nagy szerencse, ha az ember első 
iskolai mozdulatait, majd a tuda-
tosulás lelket, képességet formáló 
lépéseit szülőhelye táján teszi meg.  
Meggyőződésem, hogy Kardoskút 
ideális hely a feladatra. 

Folytatás  a 2. oldalon.

Fotók: oroscafe.hu
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Folytatás az első oldalról.
Meghatározó gyökerek erednek ott. Csak fel kell ismer-
ni, élni kell vele és felelősen ápolni kell az adottságot. 
Életre szóló lélektani támasz, ha az óvoda után leg-
kevesebb négy, de jobb, ha inkább nyolc iskolai éven 
át megadatik a szerető-szeretet, együtt vett közvetlen 
szülő-gyermek lélegzet. Ha észnél vagyunk és figyelünk, 
falunkban szerencsére megvan, vagy létrehozhatóak 
a gyerekek városi szinttel megegyező, sőt, sok szem-
pontból a városi adottságokat infrastrukturális lehe-
tőségeiben is meghaladó színvonalú szellemi és fizikai 
gyarapodás feltételei. Alapszempont a szülő-gyermek 
kapcsolat, a természetes kötődés harmonikus kialaku-
lása. Szép, hosszútávú, felelősségteljes feladat Kardoskút 
népének, közösségének, társadalmának.

Június 4-én, Kardoskúton megtörtént a magas szín-
vonalon, elegánsan, megirigylendően szervezett, kö-
rültekintően  tervezett és lebonyolított jótékonysági 
összejövetel. A falubeli résztvevők, a máshova szakadt 
nosztalgia - Kardoskútiak érzékeny, meghatott és meg-
ható hozzáállása egyértelműen messze túlmutatott az 
„ereszd el a hajamat” szokásos összejöveteli minősé-
gen.  Ady sokrétű üzenetét küldte: „Föl, föl fiúk, csak 
semmi félelem… megéri a világ”. Engedjék meg, hogy 
én, egy Kardoskúton tizennégy éves koromig tanuló, 
átlagos képességű, de szabadlelkű diák, inkább így, fent 
idézetten, Ady szavaira bízzam a falu iskolájának újra-
indítására bíztató bátorítást. Teljes szívvel drukkolok 
a bezárt iskola újraindításáért. Imádkozom az Isten, 
az Emberek, az Erők, az Elemek segítségéért, jóságá-
ért ennek az országosan és nemzeti vonatkozásában 
példásan hasznos, nagyszerű lehetőséget tartalmazó 
iránymutatásnak ügyében. 

A 2022. június 4-i jótékonysági esemény derekas szán-
déka harmonizált a joggal elszomorító, de lássa meg a 
világ, még talán „Trianon igazságtalan egyoldalúsággal 
kiszabott csapását is kiheverjük” ha gyászos gomolygás 
helyett ápoló hatású sugallattal állunk elő. Sajnos, szom-
széd országaink még most is gyér, sőt egyre gyérebb 
eséllyel vállalnak bármiféle, akár indokolt, megegye-
zésre törekvő kompromisszumot is, ha nemzeti alapot 
érint. Magyarország Trianon és sok más tragédiájához 
való egészséges hozzáállásra másik nagy költőnk, 
Kölcsey Ferenc HUSZT versének bölcs útmutatására 
Szelényi Zoltán doktor úr hívta fel figyelmem: 

„Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

Igen, ne azon merengjünk, hogy miért zárták be az 
iskolát, hanem, hogy újra megnyitjuk. 
Sőt, reméljük, hamarosan zenét is akarnak tanulni a haj-
dan vidáman zenélő-daloló, kitűnő Szöllősi-Gombkötő-
Dán-Gabnai-Hegedűs zenekar déd- és ükunokái. 

„Vásárhelyi Puszta az én szülőföldem” - írta Rózsa Imre 
bácsi a zenészeknek, hogy dalolhassuk. A Puszta neve 
már Kardoskúti Puszta. Ezen ne vesszünk össze. Ko-
lozsvárt is másképp nevezik, de sokunknak Kolozsvár 
marad.

Isten áldjon, kisfalunk!
Verasztó Lajos
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Hét év után újra van rá esély, hogy kinyit a kardoskúti iskola

Hét év telt el azóta, hogy bezárt a kardoskúti iskola. 
Amikor Varga Pál polgármester fülébe jutott, hogy az 
üres épület szomszédságában működő óvodában (jelen-
leg 23 kisgyermek jár oda) a szülők arról beszélgettek, 
milyen jó volna, ha helyben lenne gyermekeiknek isko-
la, a településvezető hozzálátott egy régen dédelgetett 
álma megvalósításához. Az épületben előzetes szakha-
tósági bejárások voltak, nem látták akadályát annak, 
hogy a falak megteljenek élettel egy alapos felújítás 
után. Minden a szülők elhatározásán múlik. Nyitnikék 
mottóval e témában fórumot tartottak az épületben.

Varga Pál, Kardoskút polgármestere az orosházi Szé-
kács József evangélikus iskola igazgatójával, valamint 
az intézmény fenntartójával, az orosházi evangélikus 
gyülekezet igazgató-lelkészével is felvette a kapcsolatot. 
A kardoskúti iskola újraindításához szükséges felújítás-
hoz pedig már szerveznek közösségi alkalmakat, hogy 
a forrást előteremtsék. Vannak önzetlen támogatók, 
de a kardoskúti szülők, mesteremberek is felajánlották 
kétkezi munkájukat a siker érdekében. Ennyi előzmény 
után szerda délután tájékoztató fórumot tartottak az 
iskolában, ahol szinte minden érintetlen, a dekoráci-
ók az osztálytermek falain, a folyosókon... A táblán 
azonban friss a krétanyom, ezt olvastuk: NYITNIKÉK 
2023/2024.

Az érkezők nosztalgikus hangulatban ültek be a  

fórumra. Köztük Geisztné Dénes Diána Dóra a férjével, 
Geiszt Lászlóval. Egykor ők is e falak között tanultak. 
Ballagási tablóikat is megtalálták a falakon. Lacika 5, 
Annácska 4 éves, szeretnék, ha gyermekeik helyben 
járhatnának iskolába.

Varga Pál egy most zajló, alapos előkészítő munkáról 
számolt be. Arról, hogy 20 szülő elkötelezett az iskola-
nyitás mellett, azt felmenő rendszerben oldanák meg. 
2023/2024-es tanév 6-8 elsős gyermekkel indulna. In-
dulhatna, ha az épület 1100 négyzetméteréből legalább 
400 négyzetmétert minden elvárásnak megfelelően át-
alakítanának, felújítanának. Előzetes kalkuláció szerint 
erre 25 millió forintra lesz szükség.

Gyűjtünk, mecénásokat keresünk és vannak ügyes 
szülők. Ezt megoldjuk. Ahhoz viszont, hogy jól mű-
ködő iskolánk legyen, ahhoz  elkötelezett, lokálpatrióta 
anyukákra, apukákra és gyermekeikre van a legnagyobb 
szükség – hangsúlyozta a polgármester, majd a leendő 
fenntartó, az orosházi evangélikus egyház igazgató-
lelkésze, Ördög Endre arról beszélt, még az út elején 
vannak az egyeztetésekkel. Ismertette a fenntartói 
struktúrát, kiemelve, hogy gyülekezeti fenntartásban 
ha működik egy intézmény, az a helyben intézendő 
ügyekben a rugalmasságot, a gyorsaságot garantálja. 
Ráadásul kicsi apparátussal. 

Folytatás a 4. oldalon.

Forrás: beol.hu CS.I.
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Folytatás a 3. oldalról.
Kardoskúti leánygyülekezetük élén Laczki János teljesít 
szolgálatot mindenki megelégedésére. Nagy Róbert, 
az orosházi iskola igazgatója is azt hangsúlyozta, kell a 
komoly szülői szándék.

Ha itt, Kardoskúton jó élni, ha itt van elhivatott tele-
pülésvezetés, ha van megalapozott szülői akarat, akkor 
lehet iskola. Olyan folyamat elején járunk, ami még 
számos kérdést (gazdasági számításokat, demográfiai 
mutatókat, szakmai megoldásokat) vet fel – tette hozzá.

És valóban, a résztvevők megfogalmazták kétségeiket, 
kérdéseiket, amikre helyben kaptak válaszokat is (mi a 
minimális létszám, milyen határidők vannak, tanítók 
személye, az anyaiskolával való kapcsolat). Édesapák 
részéről pedig elhangzottak munkafelajánlások, konkrét 
ötletek.

Varga Pál a folytatást illetően elmondta, a következő 
lépés, hogy a képviselő-testület iskolanyitó szándéknyi-
latkozatát hivatalosan elküldi az országos evangélikus 
egyháznak, hogy az érdemi szakmai és a gazdasági 
előkészítés elkezdődhessen.
Ha van iskola, van jövő.

S hogy milyen érvek szólnak a kistelepülés kisiskolája 
mellett?

Ezekben a falakban rejlik az erő, látjuk még az elő-
dök kezeinek a nyomát. Mi szeretnénk ezt folytatni, 
megtölteni gyermekeink által. Ha helyben tanulnak, 
ha helyben szövődnek barátságaik, ha helyben élik a 
mindennapjaikat, erősödik a faluhoz való kötődésük is. 
Olyan élmények, érzelmek ezek, amelyek hiányában egy 
település, egy közösség jövője erősen kérdésessé válik 
– fogalmazott Varga Pál polgármester.

Forrás: beol.hu CS.I.
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Polgármesteri közlendők
Az év derekánál tartva engedjék meg, hogy röviden 
beszámoljak Önöknek a településünket érintő aktua-
litásokról. Örömmel értesültünk arról, hogy az eddig 
elnyert nyolc Magyar Falu Program pályázat mellé 
újabb három célterületen vezetett sikerre munkánk: 
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” 
területen egymillió forint, „Önkormányzati járdaépí-
tés/felújítás” területen ötmillió forint, „Szolgálati lakás 
felújítás/fejlesztés” célterületen pedig negyvenmilliós, 
100%-os intenzitású forrást sikerült elnyerünk. Az 
eszközbeszerzés folyamatban van: az edzőtermi eszkö-
zeinket szeretnénk gyarapítani. A járdaépítésre elnyert 
forrásból az önkormányzat előtti töredezett parkoló, jár-
daszakasz lesz térkövezve, illetve a védőnői rendelőhöz 
kerül felújításra a járda, szintén térköves megoldással. 
A kivitelező kiválasztása megtörtént, a munkálatok a 
falunapot követően kezdődnek. Szintén kiválasztásra 
került hat beérkezett árajánlat alapján a Petőfi utcai 
szolgálati lakás felújításához a kivitelező cég. A munká-
latok a napokban elkezdődtek, felelős műszaki ellenőr 
bevonása mellett. A TOP+ elnevezésű pályázat adta 
lehetőséggel élve hosszas előkészítő munkát követően 
határidőben beadásra került az Orosháza – Kardoskút 
közötti kerékpárút kivitelezéséről szóló pályázat. A 
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Orosháza Város 
Önkormányzata és Kardoskút Község Önkormányzata 
közösen, konzorciumban adta be a pályázatot, össze-
sen bruttó 754 milliós értékben. Reményeink szerint 
a pozitív döntés az év utolsó negyedében várható. A 
Képviselő-testület erre az évre vonatkozó önerős fej-
lesztéseinek egy részét felfüggesztette. Többek között 
a Fitt park, udvari mosdó, KIA kisteherautó cseréje, 
utcanévtáblák cseréje marad későbbre, esetleg pályázat 
bevonására. A megnövekedett beszerzési árak, illetve 
a kerékpárút tervezéséhez szükséges 7,5 milliós önerő 
tartalékba helyezése miatt döntött így a testület. Több 
önerős fejlesztést azonban már meg is valósítottunk 
az idei tervek közül, amelyekkel az itt élők biztonságát 
növelhetjük, illetve rezsi költségeinket tudjuk csökken-
teni a jövőben. Megvalósult például az intézményeik 
napelemes rendszerének maximalizálása. Jelentős 
energia ár megtakarítást tudtunk már most elérni ezzel 
a lépéssel. Megvalósult az edzőterem és a színházterem 
klimatizálása. A biztonsági kamerarendszer telepítése 
befejezésre került, teszt üzemben van, annak stabil mű-
ködését követően élesedik a rendszer. Az önkormányzat 
melletti parkolóban elkészült a garázs, azt ingyenes 
használatba adta a Képviselő-testület a Kardoskúti  

Faluszépítő és Turisztikai Egyesületnek. Személyi 
változás is történt a hivatalban, hiszen Bánfiné Radics 
Vivien anyai örömök elé néz. Ezúton is köszönöm 
neki az elmúlt évek munkáját és kívánok jó egészséget, 
sok örömet családja körében. Pályáztatást követően 
dr. Francziszti-Lazányi Magda vette át a kardoskúti 
kirendeltség vezetését. Az Ő bemutatkozását szintén 
ezen újság hasábjain olvashatják. Mint az bizonyára 
ismert a Kedves Olvasó előtt, írásos szülői nyilatkoza-
tokat követően az orosházi Székács József Evangélikus 
Óvoda, Iskola és Gimnázium vezetőségével, az egyházi 
fenntartóval és több szakhatósággal történt egyeztetés 
után, szeretnénk felújítani az egykori iskola egy részét 
(400m2). A felújításra jelenleg pályázati forrás nincs. 
Amennyiben már működő iskola lesz, úgy több le-
hetőség is adódni fog pályázatra. Jelenleg a település 
anyagi helyzete stabil. Jövőbeni pénzügyi stabilitásának 
biztosítása érdekében, tartalékjaink megőrzése miatt 
közadakozásból szeretnénk az épületet felújítani. Ehhez 
többek között nagyban hozzájárult a Kardoskút Köz-
ségért Közalapítvány által szervezett jótékonysági bál, 
amelynek minden helyi civil szervezet segítette a sikeres 
lebonyolítását. A téglajegyek eladása, a babakiállítás 
bevétele (36 ezer Ft) jószándékú cégek, vállalkozók 
felajánlásai. Büszkén osztom meg a Kedves Olvasóval, 
hogy ezen sorok írásakor már meghaladta az 5,5 milliós 
nagyságrendet a felajánlások összege. Illetve hatalmas 
segítség a felújításban az, hogy Gombkötő Lajos elvál-
lalta munkadíj nélkül az épületrész víz- és gázrendsze-
rének kiépítését. További felajánlásképpen érkezett a 
Kábelkontroll Kft. – Stelbaczki Sándor felajánlása, aki 
hasonlóképpen munkadíj nélkül vállalta az épületrész 
elektromos felújítását. Kőműves munkálatokban szintén 
munkadíj nélkül vállalta Fazekas Zsolt a közreműkö-
dést, illetve ács munkákban Kulima Norbertre számít-
hatunk, és még sorolhatnám a számtalan felajánlást, 
segítőt. Mint ahogyan a segítő kezekből, így az anyagi 
forrásokból is elkel a jövőben is a segítség. Kérek min-
denkit, hogy anyagi lehetőségeihez mérten továbbra is 
támogassa a felújítást. Egyedi címletekben, egyedi sor-
számmal továbbra is vásárolhatóak téglajegyek. Illetve 
a közalapítványon keresztüli befizetéssel és utalással 
is támogatni tudják az iskola épületének felújítását. 
Kívánom, hogy a mindennapi munka mellett jusson 
mindenkinek idő aktív kikapcsolódásra. Töltődjünk 
fel a közösségi eseményeken, vegyenek részt a hama-
rosan megrendezésre kerülő falunapon. Jó egészséget 
és szép nyarat kívánok mindenkinek!             Varga Pál 
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Önkormányzati hírek, aktualitások
A Képviselő-testület márciusi rendes ülésén elfogadásra 
került az Orosházi Hivatásos Tűzoltóság, a háziorvosi 
szolgálat, a fogorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat 
tevékenységéről szóló beszámoló, továbbá az önkor-
mányzat kedvezményes telekértékesítésről döntött, 
melyre továbbra is várja a pályázatokat.

Az áprilisi rendes képviselő-testületi ülésen megtörtént 
a civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása, to-
vábbá elfogadásra került 2022. évi falunap előkészítésére 
vonatkozó javaslat, továbbá a „Kardoskút községért” 
és az „Év embere” kitüntetés javaslattételi felhívása, 
melynek leadási határideje 2022. június 27. napja 
volt. Döntés született arról, hogy az Önkormányzat az 
Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút megépítését 
célzó pályázatot nyújt be konzorciumi formában az 
Orosháza Városi Önkormányzattal és a Békés Megyei 
Önkormányzati Hivatallal együttműködve.

Május hónapban egy alkalommal tartott rendkívüli 
ülést a képviselő testület, melynek során a Magyar Falu 
Program keretében benyújtott pályázatokhoz kapcsoló-
dó döntések születtek, továbbá Varga Pál polgármester 
tájékoztatást adott arra vonatozóan, hogy alakul a 
kardoskúti általános iskola újraindítása. Kardoskút 
Község Önkormányzatának májusi munkaterv szerinti 
rendes ülésén elfogadásra került az Orosházi Kistérség 
Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő 
Szolgálata 2021. évi munkájáról, valamint a 2022. évi 
Idősek Napja előkészítéséről szóló beszámoló, továbbá 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
készült 2021. évi átfogó értékelés. Döntés született a 
kardoskúti általános iskola 2023/24. tanévben történő 
újraindításához a Magyar Evangélikus Egyház felé tett 
szándéknyilatkozattal kapcsolatban. A képviselő-tes-
tület döntött az önkormányzat, illetve a Csanádapácai 
Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésé-
nek végrehajtásának elfogadásáról.

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hi-
vatal Kormányablak Osztályának ügysegédje 2022. 
július 08. napjától kezdődően minden páratlan héten 
pénteken 8-10 óráig tart ügyfélfogadást az önkormány-
zat épületében.

A Hivatal 2022. évi munkarendjében a nyári igazga-
tási szünet 2022. augusztus 15. (hétfő) napjától 2022. 
augusztus 19. (péntek) napjáig tart, amely napokon az 

ügyfélfogadás szünetel, 2022. augusztus 19. napján az 
ügysegédi ügyfélfogadás is elmarad. A nyári igazgatási 
szünetben, 2022. augusztus 17-én (szerda) 8.00 órától 
12.00 óráig a hagyatéki és az anyakönyvi ügyintézés 
teljes körűen történik. Kérem, a Tisztelt Lakosságot, 
ennek figyelembevételével gondolják át az intézendő 
hivatali ügyeiket.

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda nyári zárva 
tartásának időpontja: 2022. augusztus 1. - 2022. au-
gusztus 19. 

A fentiekről további információ és nyomtatványok a 
település honlapján elérhetőek, valamint személyesen 
a hivatalban, telefonon (68/429-000) vagy a jegyzo@
kardoskut.hu e-mail címen kérhető.

dr. Francziszti-Lazányi Magda

Bemutatkozás

Gimnáziumi tanulmánya-
imat Orosházán végeztem, 
ezt követően a Szegedi Tu-
dományegyetemen szerez-
tem jogász diplomát. 2008 
februárjában gyámhivatali 
ügyintézőként kezdtem 
dolgozni az Orosházi Pol-
gármesteri Hivatalban. 
2011 márciusától csoport-
vezetőként, 2013 januárjá-
tól gyámhivatalvezetőként 
láttam el a feladataimat, 
immár a Békés Megyei 
Kormányhivatal Orosházi 

Járási Hivatala keretei kö-
zött. Közigazgatási szak-
vizsgával rendelkezem. 
Második gyermekem szü-
letése után már a hatósági 
területtel, ezen belül szoci-
ális ügyek intézésével fog-
lalkoztam. Az itt eltöltött 
két év után döntöttem úgy, 
hogy szeretnék más terüle-
ten dolgozni, tapasztalatot 
szerezni. 

Célom, hogy a településen 
biztosítsam a teljes körű 
tájékoztatáson alapuló, 
hatályos jogszabályoknak 
megfelelő, hatékony és 
ügyfélbarát ügyintézést. 
Bízom abban, hogy mun-
kakörömet a település la-
kosainak megelégedésére 
fogom ellátni, fenntartva 
a már kialakult bizalmi 
kapcsolatot az ügyfelek és 
a hivatal között.

dr. Francziszti-Lazányi 
Magda kirendeltség-vezető
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Kardoskút számára jeles nap volt 2022. március 29. 
Az elmúlt két évben, a Magyar Falu Programnak 
köszönhetően, a község kiemelkedő eredményt ért 
el a térségben az elnyert források tekintetében. 

Magyarország hét természeti csodáinak egyikeként és 
Békés megye gyöngyszemeként számontartott település 
komoly fejlődési lehetőséghez jutott: nyolc pályázati 
célra több mint 100 millió forint forrást nyert, hogy az 
ott élők komfortérzetét, a település élhetőségét növelni 
tudják. A projektek túlnyomó többsége elkészült, me-
lyeket most átadtak.

A folyamatos munka, a megújulás jellemző a telepü-
lésen, erről Erdős Norbert államtitkár, Lustyikné dr. 
Papp Anikó, a járási hivatal vezetője, valamint a térség 
polgármesterei is meggyőződhettek, amikor elindultak 
megtekinteni a megnyert támogatásokból elkészült 
fejlesztéseket, felújításokat. Varga Pál polgármester 
büszkén mutatta az első helyszínen, az egészségházban 
tapasztalható változásokat, a modern várót, az új bú-
torokkal felszerelt rendelőket, valamint azt a korszerű 
eszközparkot, amivel a betegellátás a kor követelmé-
nyeinek megfelelő szinten működhet. A fogorvosi 
rendelőben már a jövő elképzeléseiről is szó volt, a még 
hiányzó röntgenről.

A közeli utcáig elsétálva, megálltak a már hét éve bezárt 

iskola épületénél, ahol a tervekről is szót ejtett a polgár-
mester. Az önkormányzat továbbra is azért dolgozik, 
legyen iskolája a falunak. A szomszédos óvoda szépen 
parkosított, új játékelemekkel felszerelt épületénél az in-
tézmény fejlesztéséről is beszámolt Varga Pál, kiemelve, 
hogy a gyermeklétszám nő, jelenleg 23 óvodásuk van, 
a külterületről, s még Kaszaperről is járnak hozzájuk 
gyerekek. A szomszédos telket megvették. Újabb ter-
veik vannak.

Az önkormányzati kerékpárút – amely szintén e nyolc 
beruházás egyike – vezet a település határáig, ahol 
a temetőben, az elkészült ravatalozó felújításának a 
végeredményéről győződhettek meg a bejáráson részt-
vevők.

A Magyar Falu Program jóvoltából a művelődési ház-
ra, annak kiszolgáló egységeire, modernizálásukra is 
komoly forrásokat fordíthatott Kardoskút. A közösségi 
programokra szintén nyert támogatást az önkormányzat. 

– Amit itt láttam, az arról szól, amiben a magyar kor-
mány gondolkodik: a falvak és a kistelepülések meg-
erősítésében. Öröm volt hallani, hogy nő a gyermek-
létszám. Varga Pál pedig jogosan gondolkodik abban, 
hogy akár iskola is indulhatna. Ennek első lépése az 
óvodafejlesztés megtörtént. 

Folytatás az 8. oldalon.

Dinamikus fejlődés jellemzi a községet

Forrás: beol.hu CS.I.
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Folytatás a 7. oldalról.
Továbbá a minden korosztályt kiszolgáló közösségi 
házukra is büszkék lehetnek a kardoskútiak. És mi 
fontos még az itt élőknek? – a kérdésre a válasz, a 
Kardoskút-Orosháza közötti kerékpárút. Két fél kell 
hozzá – fogalmazott Erdős Norbert, arra utalva, hogy az 
orosházi önkormányzat részéről is helyben elhangzott 
erre vonatkozóan egy megerősítés.

A jövő is a fejlesztésekről szól.
– A pályázatok megírása, elnyerése, megvalósítása, 
elszámolása, a jövőben való gazdaságos üzemeltetése is 
feladatunk. Az itt élők legnagyobb hasznára, örömére 
és elégedettségére – összegezte a projekteket Varga Pál, 
majd megemlékezett azokról a kivitelezésben részt vett 
szakemberekről, akiket elveszítettek. A jövőről szólva 
a polgármester elmondta, milliárdos nagyságrendű 
fejlesztésekhez jutott Kardoskút. Nem mind önkor-
mányzati, hanem a gazdaságot érintő beruházások.

– Ezek a településünk méretéhez képest óriási léptékű 
fejlesztések nem csak Kardoskútnak, hanem a térség-
nek is. Hogyan újult és szépült meg az a település, ahol 
beérett az a sok-sok munka, ami az itt élőket és a tele-
pülést dicséri - erre láttunk jó példát azon a sétán, ahol 
részt vehettünk - e szavakkal méltatta a látottakat és a 
kardoskúti önkormányzat által befejezett beruházások 
átadására szervezett rendhagyó programot Lustyikné 
dr. Papp Anikó, a járási hivatal vezetője.

-  Olyan fejlesztéseket láttunk, ami az itt lakók igényeit, 
szükségleteit elégíti ki. Valamennyi beruházás a tele-
pülés népességmegtartó erejének a fokozását, a vidék 
fejlesztését, a családok támogatását szolgálja. - Bár 
Kardoskút az orosházi járásban lélekszámát tekintve 
a legkisebb, de gazdasági ereje, természeti adottságai, 
látványosságai, hagyományai tekintetében képes felven-
ni a versenyt a nagyobb településekkel - fogalmazott a 
hivatalvezető az ünnepségen.

Oncsa-házas húsvétolás

Szép hagyomány községünkben, hogy az ünnepet meg-
előzi egy közösségi program a helytörténeti gyűjtemé-
nyünk udvarán. Az idei évben tavaszias hangulatban, a 
napsugarak melengető fényében tudtunk összegyűlni. 
A délután folyamán sok kis apró kéz díszítette a mé-
zeskalácsot, tojást írókáztak és a gyerekeknek szóló 
versenyfeladatok sem maradtak el eközben. Jó volt 
nézni, hogy a felnőttek is bekapcsolódtak a gyerekek 
játékába, a közös tevékenységekbe. A hagyományos 
húsvéti locsolkodást egy kicsit előrébb hoztuk, mert a 
vállalkozó kedvű kisfiúk és férfiak locsolkodó versekkel 
kedveskedtek a lányoknak, asszonyoknak. A program 
végén kisorsoltuk a húsvéti tojásfa felhívásra beküldött 
pályázók között az ajándékcsomagokat, amit a házi-
gazda Bodrogi József és családja és az önkormányzat 
ajánlott fel számukra.

Húsvéti tojásfa díszítésre jelentkezett helyi lakosaink: 
Csongrádi Anita, Kincses Istvánné, Dénes Dávidné, 
Szűcs Károlyné és Somlyai Irénke.

Örömmel töltött el bennünket, szervezőket a vidám 
gyermekzsivaj és az a jó érzés, hogy végre megkötött-
ségek nélkül tölthettük el kicsikkel-nagyokkal ezt a 
délutánt.

Írta és fotók: VNB
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Ismét csatlakoztunk a Kihívás Napi programhoz

Két év szünet után ismételten programokkal, mozgásos 
lehetőségekkel vártuk az érdeklődőket az idei Kihívás 
napja sportnapon, Kardoskúton.

A délelőttöt a reggeli, frissítő közös torna indította, ahol 
Novák István testnevelő-edző és Abonyi Anikó crossfit 
magyar bajnok vezette fel a gyakorlatokat, a mintegy 
ötven résztvevő számára. Az ovisok, a hivatali dolgozók 
a helybéli érdeklődőkkel együtt örömmel mozogtak. 
Ezután egyénileg lehetett az edzőteremben erőnlétet 
növelni, a gyerekeknek hulahopp karikázni, labdázni, 
pingpongozni, csocsózni és még sok minden mást 
kipróbálni. Az igazi közösségi élet az iskolaidő után, 
a kora délutáni időszakban indult meg. A KIA-toló 
verseny most sem maradhatott el a tér körül, csakúgy, 
mint a közös falukerékpározás, a söprűs boszorkány-
futás, a gyerekeknek a különböző kis sportversenyek, 
az OVImpia. Évek óta a legnépszerűbb programelem 
a községben a Falu legerősebb embere verseny, ahol 
két kategóriában indultak a versenyzők. Külön öröm 
volt a szervezők számára, hogy az utánpótlás junior 
kategóriába hat kisgyermek nevezett, s mint ahogy ott 
elhangzott, ők a jövő reménységei. 

A felnőttek között két régi és két új nevezőt köszönthet-
tünk. A címvédő Jankó Norbi ismételten sikert aratott. 
A vidám, jó hangulatú versenyt Süle Imre vezette le, a 
programrészt a Gál Gumiszerviz is támogatta. A sport-
nap a Mixer duó utcabáljával zárult, amelyen sajnos 
már kevesebben maradtak, mert a közelgő vihar miatt 
többen inkább hazafelé vették az irányt. Köszönöm 
minden segítőnek, önkéntesnek a nap lebonyolításához 
nyújtott segítségét: az Egészségház munkatársainak a 
szűrővizsgálatok elvégzését, Kocsis Péter képviselőnek 
és feleségének, Marikának és Gőghné Rozikának az 
ételkészítést, a nyugdíjas klub tagjainak a kiszolgálásban 
nyújtott segítségét. A sportnap díjazását és a résztve-
vőknek járó finom húsos káposzta vacsorát Kardoskút 
Község Önkormányzata támogatta.

Végezetül örömhírt adhatunk arról is, hogy a benevezett 
kistelepülések között – kategóriánkban – a 3. helyezést 
értük el.

Írta és fotók: VNB
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Gyermekmosoly kint és bent
Rendhagyó gyermeknap volt az idei, hála Istennek, 
az eső sem riasztotta vissza az érdeklődő családokat a 
programoktól.

A Gyermeknaphoz illően különleges kiállítás megnyitá-
sával indult a program, ahol közel száz régi porcelánba-
bát mutatott be két kardoskúti gyűjtő, Nagyné Szöllősi 
Teréz és Geiszt Józsefné. A megnyitón elhangzott, hogy 
a gyermeknapon a korábbi években nem nyitottak 
kiállítást, ám most nem kisebb apropója volt, mint a 
leendő helyi iskoláskorú gyermekek helybeli oktatásá-
ért támogatást gyűjteni. A gondolat Nagyné Terikétől 
származik, aki a település közismert személyisége, a 
Kardoskút Községért cím birtokosa. Kiállítótársával 
együtt ő is a helyi iskolaépület felújításának ügye 
mellé állt. „A babakiállítás jó alkalom arra, hogy meg-
mutassuk községünk kincseit, az itt élők jó szándékú 
segítőkészségét és örömet vigyünk el mindazok szívébe, 
akik megtekintik, amely az iskolaidő végéhez igazítva 
alkalmat adhat osztályok, gyermekcsoportok számára 
kirándulásra” – hangzott el a megnyitón.

Az idei Gyermeknap kint is és bent is, a közösségi 
színtérben zajlott. A délutáni forgatagot kutyaugatás és 
gazdáik vezényszava törte meg, hiszen vendégül láttuk 
az orosházi Kutyaiskola tagjait. Több mint tíz különböző 
kutya mutatta meg ügyességét, a gazdik rátermettségét, 
akiknek ezúton is megköszönjük a gyerekeknek szerzett 
örömteli perceket. A gyermekműsor már a nagyterem 
színpadán zajlott, ahol a Léghajó színház környezettu-
datosságra nevelő interaktív előadásába kapcsolódhat-
tak be a gyerekek. Az arcfestés, hajfonás, ugrálás és a 
sok kis versenyfeladat is a nap része volt, csakúgy, mint 
a kedvenc mozgásforma, a lovaglás. Hegedűs Titanilla 
két lován kicsik és nagyok is lovagolhattak. 

A múlt évek kihagyott gyereknapjai után végre ismét 
együtt kacagott, ugrált sok-sok kardoskúti gyerek, ke-
zükben fagyival és vattacukorral, a helyi önkormányzat 
és a Kardoskút Községért Közalapítvány jóvoltából, 
vidám, mókás napot szerezve számukra.

VNB

Fotó: CS.I.
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Kiskertjeinkről röviden
Az időjárás egyformán viseli a növényt, állatot, embert, 
valamennyien szenvedünk a szárazságtól, forróságtól. 
Hasonló helyzet talán 1986-ban volt és azt is túléltük. 
Szűkös öntözési lehetőségeikkel mindenekelőtt a leg-
fontosabbakat (gyümölcsfák, rózsák, évelők) mentsük, 
a kilátástalanokat engedjük el. 
Gyümölcsfáinkon sok az égnek törő, haszontalan  

vízhajtás, amiket most a második növekedési ciklus ele-
jén érdemes eltávolítani, hogy jó helyen erős, egészséges 
termővessző képződjön a jövő számára.  A fákon, a bab 
és tökféléken a levéltetvek, valamint a takácsatkák ellen 
mindenképpen védekezni kell. A pihenő kertben, ha 
még nincs, létesítsünk bármi egyszerű kerti zuhanyzót. 
Megéri. Köszönöm a figyelmüket!                   Felföldi László

Az alábbi igaz történet csaknem negyven éves, 1983. 
november végi esemény. Akkoriban az Orosházi 
Állami Gazdaság szöllősi kerületének vezetésével 
voltam megbízva. 

Kardoskutat inkább csak szántóföldjeiről ismertem, 
lakóit békés természetű, igyekvő olajbányászoknak 
mondták.  Dolgaim akkor úgy alakultak, hogy feszítő 
vágyat éreztem új ház építésére, hogy ismét „házas 
ember” lehessek.  Orosházán gyorsan jó telket szerezni 
esélytelen volt, viszont Kardoskút akkori vezetői -Tóth 
Árpádné Irénke és ifj. Ramasz Imre - bátorítottak, 
hogy talán Kardoskút a számomra ideális település. 
Az előzőkben kitűzött Rózsa utcát javasolták, melynek 
páratlan É-i oldalát már a helyiek felvásárolták, de a D-i 
páros oldal még szabad volt. A területen betakarításra 
váró seprűcirok volt, így az csak október közepére 
szabadult fel. November végére készült el az épülő 
ház lábazata, annak szigetelését végeztem a nevezetes 
vasárnapon, mikor is hirtelen rám sötétedett. Hogy 
a gázpalack és perzselő - ami akkor nagyon értékes 
dolognak számított - a nyílt utcán maradt, azt csak a 
rákövetkező péntek délutánján vettem észre. Nagy volt 
bennem a döbbenet, amikor mintegy száz méterről 
megláttam és ráeszméltem, hogy az már csaknem egy 
hete ott áll takaratlanul és nem vitte el senki. „Kar-

doskúton nem kell a másé!” - fogalmazódott előbb 
csak magamban, majd hangosan is, és már örültem a 
helynek, a döntésemnek és az itt élő nagyszerű, egyenes 
embereknek. A Rózsa utca négy év alatt beépült és ma 
is mind a 22 háza lakott. Szépen rendezett külsőleg és 
emberileg egyaránt. Azóta csaknem 40 év telt el. Úgy 
számoljuk, hogy rövidebb-hosszabb ideig 53 gyerek 
lakott, vagy él jelenleg az utcában. Egyre sem lehet pa-
nasz. Sajnos mára sokan hunytak el. Most a legidősebb 
építő - Nagy Pista bácsi (16. sz. ház) - emlékét osztom 
meg, aki 71 évesen kezdett a hosszú tanyasi élet után 
új ház építésébe. Azt mondta a Cimborám, hogy vén 
bolond vagyok! Bele fogok halni! Nyűttes kalapját, s 
állandóan szájában lévő szipkáját megigazítva sandán 
hunyorított és kérdezte tőlem: - „Ha nem építek, nem 
fogok meghalni?”- majd lapátolta tovább a töltelékföldet 
a HOFFER után akasztott gumis kocsiról. Rá egy évre 
már az új egészséges házában lakott és élt további 8 évet 
tisztességben, elégedetten. Ő is egyike volt azoknak, 
akiknek nem kellett a másé. Mára mérhetetlenül sokat 
javultak a lakhatási feltételek. Az idő sokunk felett - bár 
nem hasztalan -, de eltelt. Ma már az utca zsivaját az itt 
született gyerekek gyerekei adják, ami a régi boldogság-
gal tölti el a lakókat. Ma is úgy érzem, hogy jól van ez 
így és maradjon is ilyennek!

Felföldi László

Régi történet

2022. április 1. napjától Mikes Bence István r. főtörzsőrmes-
ter lett Kardoskút község kinevezett körzeti megbízottja. 

D. Tóth Máté leszerelt a rendőrség állományából, így 
Czecher Péter r. ezredes, Orosházi Rendőrkapitány új 
személyt nevezett ki településünkre. Ezúton is köszön-
jük D. Tóth Máténak a községben végzett lelkiismeretes 
munkáját.  Az új körzeti megbízott Mikes Bence István r. 
főtörzsőrmester lett, aki számára - mint a község szülötte  
- nem ismeretlen ez a szolgálati hely, hiszen ő is illetve 

őt is jól ismerik a helybéliek. Mikes Bence István 2014 
óta dolgozik az Orosházi Rendőrkapitányság köteléké-
ben. Először 2 évig a közlekedésrendészet forgalomel-
lenőrző csoportjánál, majd a közrendvédelmi osztály, 
járőr és őr-szolgálati alosztályon teljesített szolgálatot 
3 évig. Körzeti megbízottként 2 évig volt Csanád-
apácán, idén tavasztól lakóhelyén teljesít szolgálatot.
Szolgálati elérhetőség: 06-30-633-72-13
Munkájához erőt, jó egészséget kívánunk!

VNB

Változott a településen a körzeti megbízott személye
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Haza, hit, hűség – mind mind jellemző kifejezések a 
Hősök napi megemlékezések idején. Kardoskúton is ün-
nepséget tartottak május utolsó vasárnap délutánján a 
történelmi egyházak és az önkormányzat szervezésében 
a templomkertben és a világháborús emlékműveknél.

Az ökumenikus istentiszteleten Laczki János evangéli-
kus lelkész és Tracsek Oszkár római katolikus plébános 
szolgált, majd az orosházi Székács iskola diákjainak 
verses-énekes összeállítása idézte fel a dicső katonák 
emlékét. Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 
igazgató-lelkésze, Ördög Endre ünnepi beszédében 

kifejtette, hogy senki sem születik hősnek, hanem azzá 
kell válni. A haza, a hűség, a hit és a szeretet kell végig kí-
sérje az ember életét. A katonák minden korban példát 
mutattak életükkel az utánuk jövőknek. A koszorúzási 
ünnepségen az önkormányzat és az egyházak mellett a 
helyi civil egyesületek vezetői, illetve Barna Imre László, 
Kardoskút díszpolgára  is virágokat, koszorúkat helyez-
tek el a templomkertben és a temetőkben. 

A résztvevők a szeretetvendégség kellemes baráti be-
szélgetéseivel zárták a megemlékezést.

Írta és fotók: VNB

Hősök, akik bátrak és hazafiak voltak
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Nemzeti parki hírek, történések
- Kardoskúton a Sóstói Állattartó telepről 245 magyar 
szürke szarvasmarha tehenet, 45 tenyészüszőt és 201 
borjút hajtottak ki. Két gulyát alakítottak ki belőlük, 
egyik a Verasztó-tanyai, másik a fecskési gulyaállásra 
került. Május végén, június elején visszahajtják az álla-
tokat a telepre, ahol leválasztják a borjakat. Három-négy 
nap elteltével a tehenekből és a növendék üszőkből két 
gulyát alakítanak ki, az egyik a csomorkányi gulyaál-
lásra kerül, a másik pedig a Fecskés-tanyára tér vissza. 
A telep környékén is szép számban legelésznek még 
növendék üszők (104 egyed) és tinók (80 egyed), ők 
május utolsó hetében Cserebökénybe mentek legelni.

- Május első napjaitól kezdve kisebb csapatnyi gólya 
tanyázik a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó 
kardoskúti Fehér-tó környékén. A madarak szinte 
egész nap a gyepeken és a Lófogó-ér mentén időznek. 
Minden bizonnyal fiatal, még nem ivarérett, kóborló 
példányokról (kajtár madarakról), vagy olyan gólyákról 
van szó, akiknek a fészkelése sikertelen volt. A költő-
párok ugyanis ebben az időszakban a fiókák etetésével 
vannak elfoglalva. Ez a harminc fehér gólya viszont 
gyakorlatilag egész nap a gyepeken tartózkodik.

A Fehér-tó környéki változatos gyepeken általában a 
rövidebb füvű területeket keresik, ahol könnyebben 
megtalálják a táplálékul szolgáló rovarokat, gyíkokat, 
apró emlősöket. Gyakran követik a legelő juhokat, 
szürke marhákat, mert azok felzavarják a rovarokat. 
Ha megkezdődnek a kaszálások, valószínűleg ők is 
átköltöznek a lekaszált területekre, ahol könnyebben 
hozzáférnek majd a táplálékhoz.

A gólyacsapat a nyár derekán minden bizonnyal népe-
sebb lesz, mert addigra már az idei fiókák is szárnyra 
kelnek.

- Európa legnagyobb bogárfajának jellegzetessége a 3-10 
cm-esre nőtt hímek hatalmas, vörösesbarna, agancssze-
rű rágója, amely csaknem olyan hosszú, mint a fej és 
az előtor együttesen. A nőstények 2,5 -5 cm hosszúak, 
rágójuk normál méretű, elülső lábszáruk azonban szé-
lesebb és erőteljesebb, mint a hímeké.

A nagy szarvasbogár erdősült területeken, elsősorban 
tölgyesekben, kötött talajú, fás legelőkön, fás pusztákon 
él, de parkokban, arborétumokban is megtalálható. Az 

Alföldön a folyómenti tölgy-kőris-szil ligeterdő ma-
radványfoltjaiban helyenként gyakori, a Tiszántúl más 
részein azonban nagyon szórványos.

A nőstény a párzás után a lárvák fejlődéséhez alkalmas 
helyen - elhalt, vagy beteg tölgyfák, korhadó tuskók 
közelében 30-50 cm mélyre beássa magát, s ott lerakja 
petéit. A lárvák eleinte hajszálgyökerekkel, később 
elhalt gyökerekkel táplálkoznak. Fejlődésük általában 
öt év, de enyhébb telű területeken három év is lehet, 
táplálékhiány esetén viszont akár hat évre is kitolódhat. 
Lárváik a talajban rendszerint júniusban bábozódnak, a 
tél folyamán kifejlett rovarrá, azaz imágóvá alakulnak, 
de csak a következő év májusában, vagy júniusában 
bújnak elő a talajból.

Nappal a lombkorona-szintben tartózkodnak, a fák 
sérüléseiből kifolyó nedvet nyalogatják. Főként alko-
nyatkor repülnek, jellegzetes zúgó repüléssel keresik 
fel párjukat. Felszín felett a hímek csak rövid ideig, 4-5 
hétig élnek, a párosodás után hamarosan elpusztulnak. 
A nőstények a peterakást követően már nem jönnek fel 
a felszínre.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Kardoskúti 
Tájegységén a napokban egy szántóföldi környezetben 
található fás tanyatelken, öreg kőrisfa törzsén figyelték 
meg nőstényekért vetélkedő, hím nagy szarvasboga-
rakat.

- Két kacagócsért figyeltek meg a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság munkatársai a Kardoskút közelében 
található Kis-Sóstón. A kacagócsérek jellemzően a 
tengerpartokon költenek. Szép számban fészkelnek a 
Földközi- és a Fekete-tenger mellett, de kisebb állomá-
nyuk a Balti-tenger környékén is költ. Alkalmanként 
a kontinens belsejében is előfordulnak fészkelések, 
Magyarországon az utolsó bizonyított költése 1967-ben 
volt, a Kelemen-széken. 

Tengerparti madárról lévén szó, elsősorban a vízfelü-
leteket keresi, gyakran a szikes tavaknál áll meg. Bár 
a kardoskúti Fehér-tó most száraz, a tőle északra lévő 
Kis-Sóstón még van nedves iszapfelület. Itt bukkant fel 
a napokban két kacagócsér. Csupán rövid ideig tartóz-
kodtak a területen: repülő rovarokra vadásztak, majd 
továbbálltak – adta hírül a nemzeti park.
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Pepita pompa
Fotó: Motkó Béla

A szokásosnál melegebb tavasznak köszönhetően a 
Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó kardoskúti 
Fehér-tó környéki gyepeken már május utolsó heté-
ben feltűntek az első sakktáblalepkék.

Ez a lepkefaj elsősorban a füves gyepekhez köthető, 
ezért az Alföldön gyakori. Európa szinte minden részén 
honos. Alapszíne fehér (előfordulnak sárgás példányok 
is), nagyméretű, négyzethez hasonló mintázata pedig 
fekete. Hasonlít tehát a sakktáblához, innen kapta a 
nevét is. Közepes méretű, szárnyainak fesztávolsága 4-5 
centiméter, azaz kisebb, mint a kardoslepke, de jóval 
nagyobb, mint a boglárkalepke.

Hernyója zöldes homokszínű, a hátán és az oldalvo-
nalán fehér szegések vannak. Egynemzedékes faj, azaz 
évente csak egyszer, általában a nyári hónapokban, 
június elejétől szeptember elejéig repül. A hernyók 
elsősorban fűfélékkel, azon belül is leginkább perjefé-
lékkel táplálkoznak. A kifejlett imágók két fő tápláléka 
az imola és a bogáncsok virágja. Mivel a tápnövényül 
szolgáló perjefélék és a bogáncsok is nagyon elterjed-
tek, ezért maga a lepkefaj is sokfelé és nagy számban 
megtalálható.

Május vége óta folyamatosan növekszik a Kardoskúti 
Fehértó környékén megfigyelt sakktáblalepkék száma. 
A csúcs valószínűleg június végén lesz.

Érdekesség, hogy régen élt egy endemikus faj, a magyar 
sakktáblalepke, amely nagyon hasonlított a mostani 
sakktáblalepkére, ám több mint egy évszázada sajnos 
kipusztult.

A 13, 14..oldal forrása: kmnp.hu

Darvak kóborolnak
Darvak kóborolnak a kardoskúti Fehér-tó körül. 
Tizenhárom átnyaraló darumadarat figyeltek meg a 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 
a kardoskúti Fehér-tó közelében. 

Idén a szikes tó a szokásosnál jóval korábban, már 
márciusban kiszáradt. Addigra, vonulási rendjüket 
követve, a darvak is elmentek a térségből. Májustól 
azonban szinte folyamatosan jelen van itt néhány pél-
dány. Legtöbbször a Sóstói Állattartótelep környékén 
látjuk őket, ahol táplálékot (magokat, rovarokat, hül-
lőket, pockokat) keresnek. A telep közelében van egy 
mesterséges, mély medrű kis tó, amelyben még most is 
van víz. A darvak ide húznak be éjszakázni, s gyakran 
a legmelegebb nappali órákban is itt hűsölnek.

Májusban folyamatosan hét, június elején öt, június 15-
én pedig már tizenhárom példányt láttak a kis tavon. 
Öreg és tavalyi kelésű, fiatal madarak egyaránt vannak 
köztük. A fiatal kóborlók még nem ivarérettek, az öreg 
madaraknak pedig valószínűleg nem sikerült a költésük, 
ezért keltek vándorútra.

Az elmúlt évtizedekben új jelenség, hogy egyre több 
átnyaraló daruval találkozhatunk Magyarországon. 
A Hortobágyon előfordult, hogy több száz madár is 
egész nyáron kitartott, de a délebbi területeken is egyre 
rendszeresebbé válik az átnyaralás.

Fotó:  Palcsek István Szilárd
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Nyárias melegben üdítő találkozás
A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület 
néhány éve hagyományteremtő szándékkal hívta 
életre a településről és a környékből elszármazottak 
találkozóját. Az idei évben június utolsó szombatja 
adott alkalmat a negyedik találkozóra.

A Kardoskút-Pusztaközpont felé igyekvőket zeneszó 
fogadta, a székkutasi Gulyás Ferenc és zenekarának 
játéka biztosította a jókedvhez a muzsikaszót. A mintegy 
kilencven vendéget Móga Lászlóné, az egyesület titkára 
köszöntötte, akit Solt Szabolcs, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület programkoordinátora kö-
vetett előadásával. A vendégek hallhattak tőle a pusztai 
madárvilágról, a hasznos ragadozómadarakról, amik 
gyérítik például a népes pocokállományt. Ezt követő-
en Kocsis Péter, az egyesület elnöke tartott előadást, a 
puszta egyik legjelentősebb állatáról, a magyar szürke 
szarvasmarháról. Az érdekes adatokkal megtűzdelt elő-
adás után Kisné Károlyi Mariann, a turisztikai egyesület 
tagja beszélgetett a tanyai életről Pádi Sándor bácsival és 
a fiatalabb generációból Lengyel Györggyel. A régmúlt 

világról, az örömökről és nehézségekről és napjaink 
tanyai életéről hallhattak tőlük személyes vonatkozású 
érdekességeket, információkat a vendégek. Ebédre 
Móga László és nagylánya főzött bográcsban készült 
ízletes birkapörköltet, amely után jólesett a kardoskúti 
Sütiműhely almáspitéje. Délután a község lelkes nó-
taénekese, Simon Jani bácsi is néhány nóta erejéig 
becsatlakozott énekszóval a zenekarhoz. A találkozó 
baráti, ismerősi beszélgetésekkel zárult.

Köszönet a turisztikai egyesület tagjainak a rendezvény 
színvonalas lebonyolításáért.

VNB

A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület a 
2021. évben a Magyar Falu Pályázatnak köszönhetően 
(pályázati azonosító: FCA-KP-1-2021/3-000060) be-
szerzett húsz kerékpárt, amelyekkel a jövőben vezetéses 
pusztatúrákat tervezünk. Ehhez várjuk a jelentkezőket. 
(Kocsis Péter: 06-70-948-1669)

Fotó:K.B.
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