
Édes gyermekmosoly az arcokon
Vidám zenés műsorral várták a 
kardoskúti gyerekek a Nagyszakállút 
a minap. A Csiga duó örömzenéjére 
sokan még táncra is perdültek, az 
énekszó mellett volt sok taps, hívószó 
és a végén persze meghallottuk a 
csengettyűszót. Ez jelezte a Mikulás 
lépteit a nagyteremben, aki az idén is 
meglátogatta a jó gyerekeket - mert 
Kardoskúton csak jó gyerekek élnek! 
A bátrabbak verseltek, énekeltek, 

sőt még furulyaszót is hallott a 
Mikulás. Volt, aki még az ölébe is 
pattant, közös fotók is készültek, 
mert a jóságos Mikulást mindenki 
szereti. Öröm volt látni a ragyogó, 
ámuldozó gyermekarcokat, a leg-
kisebbek rácsodálkozását a piros 
ruhás Nagyszakállúra, a nagyobbak 
várakozását. A megtelt kultúrházat, 
a varázslatot, amiben mindannyian 
hiszünk: mert felnőttként titokban 

mi is várjuk az évenkénti csodát, ami 
visszavarázsolja egy kicsit bennünk 
is a boldog gyermekévek hangulatát. 
Jó volt együtt, ígérjük, jók leszünk a 
következő esztendőben is!

A gyerekek nevében köszönjük a 
gazdag Mikulást a Magyar Földgáz-
tároló Zrt. munkatársainak!

VNB

fotók: VP
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Alma a fájától a Kardoskútiak álmáért

Orosháza kulturális és 
társadalmi életében már 
több éve jelentős esemény, 
ha a Petőfi Művelődési 
Központ és Deák György 
szerkesztő – műsorvezető 
a sorozat egy-egy új epi-
zódjával lép a közönség 
elé. Deák György ezúttal 
– ha csak ideiglenesen 
is – szakított a hagyomá-
nyokkal.

A sorozat eddigi epizód-
jai egy-egy közismert, az 
élet valamely területén 
kiemelkedő orosházi csa-
ládról szóltak. A szülők, 
nagyszülők voltak a “fák” 
a gyerekeik az “almák”. A 
zsúfolásig megtelt Szoko-
lay teremben ezúttal nem 
egy család, hanem egy 

összetartó, egymásért és a 
nemes célért egy ember-
ként kiálló közösség volt a 
főszereplő. 

Az Orosházával szomszé-
dos Kardoskút nagy múltú 
iskoláját évekkel ezelőtt be-
zárták. Most nem megszo-
kott módon a településen 
élők, szülők, vezetők, az 
evangélikus egyház fogott 
össze azért, hogy újra nyis-
son az iskola Kardoskúton. 
Egy folyamatban lévő kez-
deményezés pillanatképeit 
villantotta fel az est, mely-
nek bevezetéseképpen a 
Nemzeti Színház művésze, 
Herczegh Péter lépett a 
közönség elé és adta elő 
Reményik Sándor, Temp-
lom és iskola című versét. 

Az első vendég ki is le-
hetett volna más, mint a 
település polgármestere, 
Varga Pál. Egykor ő is a 
kardoskúti iskola padjait 
koptatta, ma pedig – mint 
elmondta – nagy örömmel 
és teljes mellszélességgel 
állt az összefogás mellé.
– Öt évre előre statisztikai 
számításokat végeztem, 
figyelembe véve a demo-
gráfiai adatok alkulását. 
Levelet írtam a szülők-
nek, hogy ide íratnák-e a 
gyermeküket iskolába. A 
számítások azt mutatták, 
hogy a következő öt évre 
biztosan lesz elegendő 
tanulója az iskolának és 
ez hatalmas lendületet 
adott – mondta el egyebek 
mellett Varga Pál.

A “fa” után almák is 
kellenek a műsorba. A 
kardoskúti óvodások – 
remélhetőleg az újra nyitó 
iskola majdani tanulói – 
adtak kedves, Márton nap-
hoz kapcsolódó műsort.
Jótékonysági rendezvénye-
ket tartottak az iskola érde-
kében, az összefogás jegyé-
ben. Ebből sok pénz gyűlt 
össze, de a kardoskútiak 
is egy emberként álltak az 
ügy mellé. Ki pénzt, ki a 
munkaerejét, ki a szaktu-
dását és munkáját ajánlotta 
fel. Közülük három apuka 
lépett a színpadra, – Fa-
zekas Zsolt, Solt Szabolcs, 
Geiszt László – akik mind-
annyian ott serénykednek 
az építkezésen.

(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
Megidézték természetesen 
az est során a bezárt, egy-
kori iskolát is. Ennek leg-
utolsó igazgatója, Verasztó 
József volt a következő 
vendég. Tőle egyebek mel-
lett megtudhattuk, hogy 
az iskola virágkorában, 
a ’80-as évek elején 120 
tanulója is volt az intéz-
ménynek. Csatlakozott a 
beszélgetéshez Verasztó 
József egykori tanítványa, 
Pásztor Tímea, illetve be-
jelentkezett a kanadai Two 
Hills-ből egy másik egyko-
ri diák, Veres Tamás is.
Szót kért és kapott a kö-
zönség soraiban helyet 
foglaló Verasztó Lajos, 
Kardoskút első díszpolgára 
, az iskola felújítás nagy tá-
mogatója is. Szorgalmazta, 
hogy az újra nyíló iskolá-
ban legyen zenei oktatás 
is. Ennek jegyében két dalt 

hallhatott a közönség Bá-
lint Zsuzsa magánének és 
művésztanár előadásában.
Deák György szerkesztő 
következő beszélgető társa 
a kardoskúti Oncsa ház 
alapítója és tulajdonosa, 
Bodrogi József volt, akinek 
ugyan nincs iskolás korú 
gyermeke, mégis az ügy 
mellé állt. Mint mondta, 
ez a település már sok ér-
telmiséget adott az ország-
nak, nem lehet, hogy ne 
legyen iskolája. Őt követte 
egy újabb volt kardoskúti 
diák, aki egy jól működő 
fővárosi mérnök cég alapí-
tója, igazgatója, az iskolai 
projekt egyik fő szponzora, 
Zsarnovszki Attila.
Ezután ismét zene váltotta 
a műsorban a beszélge-
tést. A kardoskúti puszta 
nótaszerzője, Rózsa Imre 
dalai csendültek fel. Barna 
László egykori vőfély veze-

tésével Labozár Antal és 
Molnár Ernő előadásában.
A zenei betét után Ördög 
Endre evangélikus igazga-
tó-lelkész érkezett a pódi-
umra. Elmondta, hogy az 
igazgató felkeresése után 
mindjárt pártolta az ügyet, 
hisz a kardoskúti gyüleke-
zet is hozzá tartozik. Az 
egyháznak régebben is 
voltak iskolái tanyákon, 
kis településeken. – Az 
én igenem után presbité-
riumunk is megvitatta és 
támogathatónak találta az 
elképzelést – mondta az 
igazgató-lelkész.
Ha feltámad az iskola, 
szükség lesz egy befogadó 
intézményre. Deák György 
következő beszélgető társa 
a Székács József Evan-
gélikus Óvoda, Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
igazgatója, Nagy Róbert 
volt. Az igazgató szerint 

sok aspektusból kell vizs-
gálni az ügyet. Nyitottak 
a folytatásra, de emellett 
óvatosak is. Az egyezteté-
sek folynak.

Az est végén visszatért 
az asztalhoz Kardoskút 
első embere és Herczegh 
Péter színművész. Utób-
bi egy rövid beszélgetés 
után Reményik Sándor, 
Kegyelem című versének 
előadásával foglalta keret-
be a műsort.
Az est végén – mint azt a 
rendszeres látogatók eddig 
is tapasztalhatták – most 
is hatalmas tapssal kö-
szönte meg az élményt a 
közönség, amely legalább 
annyira szólt a műsorké-
szítők munkájának, mint 
a Kardoskútiak szívet me-
lengető összefogásának.

Forrás: www.oroscafe.hu
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Az év végéhez közeledve engedjék meg, hogy vissza-
tekintsek a mögöttünk lévő időre. Az elmúlt időszak 
rendkívül megterhelő, nehéz volt mind a családok, 
mind a település életében. Nemrégiben még a Covid 
vírus okozta nehézségekkel kellett szembenézni és 
megoldani az azelőtt sohasem látott gondokat, most 
a háború okozta gazdasági- és energiaválság problé-
máival kell szembe nézzünk. 

Míg év elején bizakodóan hittük, hogy - a vírus ugyan 
nem kerülte el településünket, sajnálatos áldozatok 
árán - talán túljutottunk a nehezén. A vírus ugyan 
csillapodott, de jött a következő próbatétel. Költségve-
tésünk tervezésekor az óvatosság mellett a dinamikus 
fejlődés volt a cél. Már az év elején éreztette hatását 
és előrevetítette a háború árnyéka azt a tényt, hogy 
rendkívül nehéz időszak lesz a 2022-es év. Az óvatos 
gazdálkodás következtében önerős fejlesztések száma 
minimális volt az idén, viszont ismét több sikeres pá-
lyázattal büszkélkedhetünk: megújult a Petőfi utcáról 
a védőnői szolgálathoz vezető és az önkormányzat 
- posta közötti járdaszakasz. A modern kor elvárása-
inak és esztétikumnak megfelelő térkővel lett ellátva. 
A kivitelező cég grátiszban megújította a hivatal előtti 
aszfaltozott parkolót is. Teljesen megújul a Petőfi utcai 
szolgálati lakás, amely beruházás szintén a közösség 
vagyonát fogja növelni. A szintén pályázaton elnyert 
edzőtermi eszközök beszerzése jelenleg nehézségekbe 
ütközött, de igyekszünk mihamarabb megoldani a fel-
merült beszerzési gondokat. Lakossági jelzésre további 
kültéri padok lettek megvásárolva, amelyek kihelyezése 
a tavaszi időszakban lesz. Szintén lakossági kérésre 
a „piac” helységünk téliesítése történt meg. Igyekez-
tünk az idei évben is mindent megtenni köztereink 
rendezettségének fenntartásában. Egy jótékonysági 
bálnak köszönhetően virágosítottuk az utcákat. A 
megnövekedett üzemanyagárak bizony nem csak az 
önkormányzati feladatokat nehezítették, de jelentősen 
megdrágították például a közterek karbantartását is. 
A minimális létszámú közfoglalkoztatotti állomány a 
lehetőségekhez képest mindent megtett azért, hogy 
az utcák tiszták legyenek, a fű le legyen vágva. Polgár-
mesteri programomban az egyik ígéretem - a ciklusra 
vonatkozóan - a zöld energiára való átállás és a rezsi 
költségek drasztikus csökkentése volt. Akkor még nem 
gondoltuk azt, ami mára valósággá vált: nagy bajban 
lennénk, ha nem napelemeztünk és klimatizáltunk vol-
na időben az önkormányzati épületeket. Másik ígéretem 

a köztereink kamerákkal való felszerelése is megvalósult 
idén, így Kardoskút kitűnő közbiztonsága remélhetőleg 
továbbra is fenntartható lesz a jövőben. Óriási terhet 
jelentene mára a közvilágítás energiaköltségének előte-
remtése, ha nem tértünk volna át nemrégiben a LED-es 
lámpatestekre. Beigazolta az élet azt a döntést is, hogy 
minden épületünket energiatakarékos LED izzókkal 
láttunk el. A napokban a 22 éves KIA kisteherautón-
kat – amely már megszolgálta idejét és javítása időről 
időre rengeteg pénzt vitt el – cseréltük le önerőből egy 
fiatalabb, használt, de jó állapotú billencses autóra. Ezek 
mellett a fontos és előre tekintő intézkedések mellett is 
egy nehéz időszak van mögöttünk és nem gondolom, 
hogy 2023 könnyebb lesz. Sőt. A rengeteg pályázatnak 
köszönhetően tovább szépült és gyarapodott a közösség 
vagyona. Egy 2017-es EFOP pályázat 15 milliós visz-
szafizetését mára teljesítettük, a másik EFOP pályázat 
5 milliós összegét részletekben fizetjük vissza. Ez az 
összeg is nagyban hiányzik a kasszából, a döntéseket 
bíróságon támadjuk. Ennek ellenére is megnyugtató 
anyagi tartalékot sikerült képezni 2022-ben. A jövő 
évi költségvetés előkészítése elindult. Ami a számokból 
látszik az az, hogy az ideihez hasonló mértékű normatív 
támogatást kapunk működési kiadásinkhoz jövőre is. 
Az elvonások mértéke viszont jelentősen nő: az idei 
28 milliós adóelvonást jövőre egy 44 milliós követi. 
Nehéz ilyen mértékű elvonás mellett gazdálkodni, 
fejleszteni, egyáltalán túlélni. A célom továbbra is az, 
hogy a lehető legtöbb, legnagyobb támogatást tudjam 
településünk részére lehívni, pályázatokat elnyerni és 
sikeresen megvalósítani. 

A jövő évi költségvetésben a javaslatom az lesz a kép-
viselőtársak felé, hogy csak minimális – a lakosság 
részéről felmerülő és a tartalékainkat nem veszélyeztető 
– saját beruházást tervezzünk. Például járdák építését, 
játszótér fejlesztést. Minden adódó pályázati lehetőséget 
meg fogunk ragadni ahhoz, hogy a lehető legkisebb 
önerő mellett a legtöbb forrást nyerjük el céljaink 
megvalósításához. Önkormányzati épületeink pályázati 
forrásból való energetikai korszerűsítését tovább fogjuk 
folytatni. Ezzel kapcsolatban nemrégiben Budapesten 
egy pályázatíró céggel vettem fel a kapcsolatot, a közös 
előkészítő munka meg is kezdődött. A régóta vágyott 
Orosháza – Kardoskút közötti kerékpárút pályázata 
beadásra került, eredményről még nem tájékoztattak. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Polgármesteri beszámoló az elmúlt évről
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(Folytatás a 4. oldalról.)
Ezzel kapcsolatban nemrégiben egy tartalmas bejáráson 
vehettem részt polgármester kollégákkal és turisztikai 
szakemberekkel együtt egy Orosháza – Mezőhegyes 
szakaszra tervezett ökoturisztikai projekt kapcsán, 
amely cél erősíti ennek a kerékpárút szakasznak a 
létjogosultságát. Az általános iskola – mint telephely 
– indításával kapcsolatban még nem tudok döntésről 
beszámolni a kedves Olvasónak. Az egyeztetések zajla-
nak, sajnos a nehéz időszak erre is rányomta bélyegét. 
Arra viszont mérhetetlenül büszke vagyok, hogy óriási 
összefogás jött létre a cél érdekében. Számtalan helyen 
beszélhettem erről a célról, sok helyen segítőkre és tá-
mogatókra is találtam. Hálásan köszönöm a Kardoskút 
Községért Közalapítvány segítő támogatását a gyűjtés 
és a jótékonysági programok megszervezése kapcsán. A 
júniusi jótékonysági bálnak minden helyben működő 
civil szervezet segítette a sikeres lebonyolítását. Öröm-
mel mondhatom el, hogy a számtalan önzetlen munka 
felajánlása mellett már a hatmillió forintot meghaladta 
a gyűjtésből befolyt összeg. A legutóbbi jótékonysági bál 
teljes nyeresége – 600.000.-Ft – is az épület felújítására 
lesz fordítva. Csak bizakodom, hogy 2023-ban elindul-
hat a helyi oktatás. Ha valami mégis gátat szab ennek, 
akkor azon leszünk, hogy mihamarabb elindulhasson. 
Az épületre fordított pénz azt szolgálja, hogy az a közös-
ségünk javára váljon továbbra is valamilyen formában. 
Engedtessék meg, hogy név szerint is kiemeljem azokat, 
akik már fizikálisan is sokat segítettek a felújításban: 
Gombkötő Lajos, Bodrogi József, Geiszt László, Fazekas 
Zsolt, Stelbaczki Sándor, Kulima Norbert. Köszönet 
munkájukért! Az év vége felé közeledve próbálunk még 
több segítséget adni a közösségnek, az itt élőknek. A 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt 
pályázat keretében 927.100 Ft forrást nyertünk. A 
szükséges önerővel kiegészítve 500 mázsát meghaladó 
mennyiségű tűzifát vásároltunk. A felhívásra beérkezett 
33 kérelem közül egy sem került elutasításra. A tüzifát az 
önkormányzat munkatársai még az ünnepek előtt igye-
keznek minden kérelmező részére kiszállítani. Advent a 
várakozás időszaka. Vasárnaponként gyertyát gyújtunk 
a községi adventi koszorún. A Magyar Fölgáztároló Zrt. 
több mint egy évtizede Mikulás csomagokkal lepi meg 
a gyermekeinket, az idén sem történt ez másképpen. A 
65 éven felüli lakosainknak értékes ajándékcsomaggal 
készülünk, illetve Szabó Laci barátunk emléke előtt 
tisztelegve – az ő emlékére felajánlva – folytatjuk a 
gulyásleves főzést, bízva abban, hogy minél többen 
elfogadják ezt a „tányér kedvesség”-et, december 17-
én. Remélem, hogy a közös fenyőfánkat ismét együtt 
díszítjük fel a községi karácsonyi ünnepségen, meghitt 
hangulatban. 

Kedves Olvasó! Jó ideje a közigazgatásban élem a min-
dennapokat. Ennyi nehézséget, mint amennyi most 
körülvesz bennünket még soha nem tapasztalhattam. 
Látom, érzem ezt az emberi magatartásokban megnyil-
vánulni. Tudom, hogy Kardoskút egy kiemelkedően jó 
és összetartó közösség. Hiszem, hogy ezen a gondterhelt 
időszakon is túl leszünk egyszer - együtt, közösen!

Kívánom, hogy karácsony közeledtével szálljon béke 
a lelkekre, szeretet az otthonokba. Áldott ünnepeket 
és békés, boldog új esztendőt kívánok!

Varga Pál polgármester

A Képviselő-testület október havi rendes ülésén el-
fogadásra került a Móra Ferenc Közösségi Színtér 
működéséről, valamint a Kardoskúti Hírmondó ki-
adásával kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló 
és az adóigazgatási feladatok teljesítéséről, a bevételi 
előirányzatok adatairól szóló beszámoló jelentés is. A 
Képviselő-testület megvitatta a 2023. évi költségvetés 
előkészítéséhez szükséges rendeletmódosítás lehető-
ségét, döntött az önkormányzati épületek fűtésének 
korszerűsítéséről, továbbá arról, hogy szünetelteti a 
családi, baráti és szabadidős programok rendezésére 
a Móra Ferenc Közösségi Színtér helyiségeinek és az 
Olvasókörnek a bérbe adását, 2022. október 15. napjától 
2023. április 15. napjáig.

Kardoskút Község Önkormányzatának novemberi, 
munkaterv szerinti rendes ülésén elfogadásra került a 
DAREH Bázis Nonprofit Zrt. szemétszállítás helyzetéről 
szóló beszámolója, a Csanádapácai Közös Önkormány-
zati Hivatal működéséről szóló beszámoló, Kardoskút 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. 
évi Munkaterve. Döntött a Képviselő-testület a Csanád-
apácai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költség-
vetésének módosításáról, továbbá a 2023. évi igazgatási 
szünet időpontjáról. Döntés született a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Önkormányzati hírek, közlendők
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(Folytatás az 5. oldalról.)
Ennek értelmében a krízishelyzetre nyújtott rend-
kívüli települési támogatás eseti jelleggel, legfeljebb 
60.000 Ft összegben, a települési támogatás eseti jel-
leggel, legfeljebb 30.000 Ft/alkalom összegben adható.

A Polgármesteri Hivatalban 2022. december 19. napjától 
2023. január 08. napjáig az ügyfélfogadás szünetel az éves 
szabadságok kiadása, valamint igazgatási szünet miatt. 
A fenti időtartamban az ügyfélfogadás szerdai napokon, 
2022. december 21-én, 2022. december 28-án és 2023. 
január 04-én 8 - 12 óráig biztosított. 2023. január 09. 
napjától az ügyfélfogadás a szokott időben folytatódik.

A fentiekről további információ és nyomtatvá-
nyok a település honlapján elérhetőek, valamint 
személyesen a hivatalban, telefonon (68/429-000) 
vagy a jegyzo@kardoskut.hu e-mail címen kérhető.
A hivatal munkatársai nevében kívánok minden  
kedves Olvasónak békés ünnepeket és boldog új évet!

dr. Francziszti-Lazányi Magda kirendeltésg-vezető

A Dareh Bázis Zrt. tájékoztatása alapján a karácsonyi 
ünnepnapokra tekintettel a kommunális hulladék 
elszállítására 2022. december 26-án, kedden kerül sor 
a hétfői nap helyett! Kérjük, reggel 6-ig helyezzék ki a 
hulladékgyűjtőt.

Szemétszállítás

Ezúton tájékoztatom a Lakosságot, hogy Kardoskúton 
a fogászati rendelés 2022. december 19-e és 2023. 
január 4-e között a téli szabadságolás miatt szünetel. 
Ennek alapján az utolsó rendelési nap 2022. dec.15-e 
csütörtök, az első 2023. január 5-e csütörtökön lesz.  
Békés, áldott ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Dr. Tóth Máté

Fogászati rendelés

Az alábbi sorokkal kívánok magam és munkatársaim 
nevében  a kardoskúti lakosoknak boldog békés ünne-
pet és jó egészséget az újévben! 

dr. Fodor Zsuzsanna

„Nézem, ahogy az est leszáll az ablakom előtt,
Ezüstbe és fehérbe öltözik a Föld.

Álmaink és bűneink, jó és rossz tetteink
Ma hó takarja.

A világ bármely részén élsz és bárki vagy,
Szeretném, hogy légy ma este egy kicsit boldogabb,

Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
Ahogyan én neked.

Kívánj a szónak nyílt utat,
És a dalnak tiszta hangokat,

Kívánd, hogy mindig úgy szeresselek,
Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek!

Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál,
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután,
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,

Békés karácsonyt mindenkinek!
Szeresd a Napot, szeresd a Holdat,

Szeresd a Földet, és szeresd a tengert,
Szeresd a férfit, férfi szeresd az asszonyt,
Szeresd a gyermeket, és szeresd a fényt!

A fényt, a fényt, a fényt. Szeresd a tüzet, és szeresd a 
vizet,

Szeresd a világot, és szeresd az Istent,
Szeresd az Istent, még egyszer szeresd az Istent,
És szeresd Őt és csak szeress, szeress, szeress!

Szeresd az Istent, szeresd, a könyvet
Szeresd a világot, és szeress mindent!

Békés karácsonyt mindenkinek!
Békés újévet mindenkinek!

Szeress!”
(Piramis)

Ünnepi jókívánság
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2022. december 17. szombat 
Egy tál kedvesség: minden kardoskúti lakosunknak 
tartalmas, helyben főzött gulyáslevest készítünk a 
Kardoskúti Főzőcsapat és önkéntes segítők jóvoltából, 
az önkormányzat anyagi támogatásával. A kiosztásra 
a kultúrházban 12 órától, Pusztaközponton az Olva-
sókörnél 12.30 órától kerül sor. Az Államigazdaság 
területére kiszállítjuk délidőben. Kérjük, ételhordót 
hozzanak magukkal.

2022. december 18. vasárnap 
16 órakor a községi adventi koszorúnál gyertyát gyújt 
Tracsek Oszkár plébános, ezután községi karácsonyi 
ünnepség a színházteremben. Zenés műsor, szere-
tetvendégség és a Bábika játszóház munkatársaival 
kézműveskedés lesz, karácsonyi díszek készítésére vá-
runk szeretettel kicsiket és nagyokat egyaránt! Ajándé-
kozzuk meg egymást egy kis apró ajándékkal, a korábbi 
évek hagyománya szerint. 

Egyházi közösségi alkalmak: 

december 18. vasárnap 15 órakor (a karácsonyi ünnep-
ség előtt a klubszobában) - katolikus szentmise 
december 25. vasárnap 14 órakor – evangélikus isten-
tisztelet, gyermekek karácsonya a kultúrház udvarán 
lévő ifjúsági teremben:
2023. január 2. 14 órakor – református istentisztelet
Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a Kar-
doskúton szolgáló lelkipásztorok.

VNB

Év végi programajánló Tökös est

Jó hangulatú, estébe nyúló programnak voltunk ismét 
részesei a kardoskúti kultúrház falai között, ahol az 
idei tökfaragó bulira sorra érkeztek kicsik és nagyok. 
A programon jelmezesek színesítették a tökös bulit: 
volt itt boszi, csontváz, sikoly, denevér és még sok más. 
Az idén a „Tök jó fej” – díjat a zsűri nem a jelmezesek, 
hanem a töklámpások között osztotta ki. Ezenkívül a 
megszokott kategóriák alapján és egyéni jelzőkkel is 
értékelték az elkészített töklámpásokat: így volt közöt-
tük csálészájú, nagyszájú, legrémisztőbb, ikertökök, 
stb. A lényeg  mindenki számára a közös alkotás öröme 
volt, amit egész este érzékelhettünk. Az értékelés végén 
Andrékóné Katika néni zárszóként annyit mondott: 
Jövőre, ugyanitt! - Úgy legyen!

Köszönöm szépen a zsűritagok – Andrékó Pálné, Kocsis 
Péterné és Somlyai Irénke – munkáját és Süle Imrének 
az egész estés zenélést.

VNB

Kis lilik a Fehér-tavon
A november 17-i szink-
ron számlálás alkalmával 
a kardoskúti Fehértónál 
megfigyelt két kis lilik 
közül az egyik öreg, a má-
sik fiatal madár volt. Egy 
1620 példányos nagy lilik 
csapatban bukkantak fel, 
a tó melletti gyepen lege- 
lésztek. A megfigyelésnek 
azért van különös jelentő-
sége, mert fiatal példányok 
rendkívül ritkán jelennek 

meg ilyen nagy távolságra 
a fészkelőhelyüktől. Őket 
egyébként még nehezebb 
megkülönböztetni a nagy 
lilikektől, mint az öreg ma-
darakat. A kardoskúti Fe-
hértó környékén ezekben a 
napokban még felfutóban 
van a vonuló vadludak 
mennyisége, november 
23-án számuk már elérte 
a 2400-at. 

kmnp.hu

fotó: VP
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A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület ez 
évben is a hagyományoknak megfelelően tette a dolgát.
A februári közgyűlés napirendjén a mérlegbeszámoló 
és programterv  elfogadásán túl a tisztújítás is szerepelt.
Ennek eredményeként az elnöki posztra továbbra is 
Kocsis Pétert, az alelnöki posztra Solt Szabolcsot, a 
titkári posztra pedig Móga László Pálnét választotta a  
harminc fős közgyűlés.

A tavasz gyorsan megérkezett és ezzel egyidőben a 
feladatok is megszaporodtak. Az előző évben, Simora 
Jánosné és Farkasné Lencse Ildikó által kezdeményezett 
és kivitelezett jótékonysági bál bevételéből tagjaink 
közreműködésével virágokat ültettünk a Petőfi úti 
járda mellé illetve a virágládákba. Május elsején meg-
rendeztük a már hagyományosnak mondható majálist, 
amit már nagyon vártak a résztvevők. Június 04-én 
segítettünk az iskola javára rendezett jótékonysági 
bál lebonyolításában. A felszolgálást mi szerveztük és 
valósítottuk meg külsős személyek bevonásával. Az 
idén június 25-re esett a pusztatalálkozó megrende-
zése, melynek igazán nagy sikere volt. A fantasztikus 
birkapörkölt elfogyasztása után a mintegy 130-150 
fős vendégsereg egy része az esti órákig a helyszínen  
maradt. Augusztus 28-án tartotta az önkormányzat a 
nyárbúcsúztató ebédet. Erre a rendezvényre egyesü-
letünk tagjai látták el a gasztronómiai feladatokat és a 
felszolgálást mindenki megelégedésére. Részt vettünk 
a Fehértó napján is.  Kenyérlángost sütöttünk és a lovas 
fogatokat mi szerveztük a rendezvény idejére. Szintén az 
előző évi jótékonysági bál bevételéből, plusz a Magyar 
Földgáztároló  adományának köszönhetően egyesüle-
tünk szervezésével sikerült elültetni 27 db gömbkőris 
fát településünk további szépítésére. A résztvevőknek 
ezúton is köszönjük a részvételt és reméljük, hogy leg-
közelebb is ilyen létszámmal jönnek az ültetésekhez.
Településünk adományként kapott egy szelfipontot, 
amit egyesületünk közreműködésével helyeztünk ki 
a Petőfi út szélére. Október elsején részt vettünk a 
Szarvason megrendezésre kerülő töltött káposzta és 
kolbásztöltő versenyen. A fentieken túl fogadtunk 
három csoportot (100 fővel), tartottunk előadást a téli 
madáretetésről a helyi óvodában, kiállítást vittünk az 
orosházi Lehel úti óvodába, két alkalommal szerveztünk 
daru lest kerékpártúrával egybekötve. Egyesületünk a 
szezont két év kihagyás után a hagyományos András 
napi disznótorral zárta, amit már nagyon várt a lakos-
ság. Ezúton is köszönjük támogatóinknak az egész évi 

támogatást, hiszen nélkülük sokkal nehezebb lett volna 
ennyi programot megvalósítani. Köszönjük Kardoskút 
Község Önkormányzatának, hogy támogatásuk ered-
ményeképpen kulturált körülmények között tárolhatjuk 
a korábbi évben nyert kerékpárjainkat. Köszönjük a 
Kardoskúti Zrt-nek a disznótorhoz nyújtott támogatást, 
amit évek óta élvezhetünk. 

Köszönjük tagjainknak, hogy szabadidejüket feláldozva 
egész évben rendelkezésre állnak, hogy településünk 
lakói jól érezhessék magukat. 

Várjuk kedves vendégeinket a jövő évben is pusztatú-
rára kerékpárral és lovas kocsival is.

Keressenek bennünket a 70/948 1669-es telefonszámon.
A lap olvasóinak kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog újévet kívánunk.

Ha egyetértenek tevékenységünkkel, akkor adójuk egy 
százalékával támogassák munkánkat. 
Adószámunk:  Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai 
Egyesület 185 963 51 -1-04

írta és fotó: Kocsis  Péter elnök

Egyesületi élet 2022-ben 
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Ismerjük meg a Kardoskúton élő fiatal tehetségek élet-
útját. Itt élnek szép kis falunkban, a sport területén elért 
sikereik alapján átlagon felüli emberek.

Beszélgetőpartnerem Lőrincz Dorina, az Orosházi Ma-
zsorett és Táncsport Egyesület „főmazsorett” táncosa. 
Dorina a Kardoskúton élő Lőrincz István és Braun 
Edina gyermeke.   
 
- Egy bemutatkozást kérek tőled.
2004. november 23-án születtem Orosházán. Kardoskú-
ton jártam óvodába. Az Orosházi Eötvös József Katoli-
kus Általános Iskolában végeztem. Jelenleg az Orosházi 
Táncsics Mihály Gimnázium végzős tanulója vagyok, 
angol szakon érettségizek. Tanulmányi eredményeim 
nagyon jók, egyetemre szeretnék felvételizni. 

-Hogyan kerültél kapcsolatba a tánccal?
Az általános iskola sport iskola, ahová jártam. Sok 
lehetőség volt a különböző sportágak megismerésére.
Köztük volt a mazsorett is, ami számomra bejött és én 
ezt választottam. Akkor negyedik osztályba jártam.  
    
-Mikor kezdtél versenyezni és milyen érzés volt először 
kiállni a színpadra? 
2015. október 25-én Siófokon volt az első vándorkupa 
versenyem. Nagyon stresszes és maximalista vagyok. 
Tetszett a verseny hangulata. Különleges érzés volt a 
közönség előtt szerepelni és átvenni a nézők szerete-
tét. Gyakorlatilag a siófoki fellépésem motivált, hogy 
folytassam a táncot.

-Beszélgessünk az eddigi pályafutásodról! 
A régi edzőm, Szabó Ferenc 2014-től 2018-ig tanított.
Versenyhelyszíneim: Siófok vándorkupa, Győr-
szentiváni kvalifikációs verseny, Budapest: Magyar 
bajnokság, Szlovákiai Európa bajnokság, Budapesten 
Országos bajnokság, Pestszentimre Európa bajnokság, 
Szolnokon Mazsorett és modern táncverseny, Aradon 
„Dancing Europe” bajnokság. Csapatversenyben és 
szóló táncban: első és második helyen végeztünk. 2018 
szeptembere óta az új edzőimmel, Baráth Beátával és 
Hevesi Henriett-tel dolgozom. Felléptünk Debrecen, 
Nyíradony, Szeged, Dabas, Hódmezővásárhely városok-
ban. Az egyéniben elért eredményekre nagyon büszke 
vagyok. Botos szóló: Gyémánt minősítés, Év táncosa 
díj, Nőiesség különdíj, Kiemelt Aranydíj.  Csapatban 
szintén a legeredményesebbek voltunk.

-Külföldön is szerepeltél?
Szlovákiában Európa bajnokságra kaptunk meghívást. 
Nagy élmény volt, hogy külföldön szerepelhettem: 
egyéniben és csapatban. Megéreztem a közösség ösz-
szetartó erejét, ami nagyon fontos a tánc területén is. 
Léva városában egy kollégiumban voltunk elhelyezve, 
megfelelő ellátással. A három napos verseny mellett 
volt időm megismerni a város nevezetességeit is. A 
sportcsarnokban nagy létszámú kedves közönség előtt 
mutattuk be tudásunkat. Számomra az Édesanyám 
jelenléte erőt adott, neki köszönhetem, hogy támoga-
tásával eljutottam erre a szintre. Örök hála Neki!

-Milyen a kapcsolatod az edződdel?
A csapatban nekem a legszorosabb a kapcsolatom 
Baráth Beával. Kiemelt szinten tanít, átjárok hozzá 
Szegedre, egyéni különórára. A táncon kívül barátnői 
szinten is beszélünk, lelki segítséget is nyújt. Édesanyám 
büszke arra, hogy egy orosházi fellépésen Beáta meg-
fogalmazta „Előttem az utódom!”

(Folytatás a 10. oldalon.)

Az Európa bajnok, arany minősítésű „főmazsorett”

fotó: archiv
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(Folytatás a 9. oldalról.)
-Milyen feladatot kaptál a kisebb korosztályosoknál?
Lehetőséget kaptam arra, hogy mint edző, előmenetel 
nélkül a kisebb korosztály tanításával foglalkozhatok, 
Hevesi Henriett távozása után 2022. november elsejé-
vel. Ez egy komplex munka: alapelsajátítás, edzések, 
a versenyekre való felkészítés. Az én feladatom a ko-
reográfia elkészítése is. 2022. december 12-én a kezdő 
csoportommal műsort mutathatunk be Orosházán, a 
művelődési központban.

-Elismerést kaptál a Kardoskút Községért Közalapítvány-
tól a júliusi Falunapon.
Több éven keresztüli kiemelkedő sport- és tanulmányi 
eredményeimért elismerő oklevelet és pénzjutalmat 
kaptam. Köszönettel vettem az elismerést, örültem neki.

-Milyen útmutatást adnál a fiataloknak?
Kitartás, önfegyelem, önuralom, sportszeretet! Ma-
ximalistának kell lenni, mert az az eredményekre 
ösztönzően hat.

Befejezésül köszönöm, hogy megismerhettem élet-
utadat és kimagasló eredményeidet! Köszönet szüle-
idnek, hogy anyagilag, erkölcsileg támogatnak céljaid 
elérésében. Sok sikert, sérülésmentes versenyeket és jó 
tanulást kívánok!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben, 
egészségben gazdag új esztendőt kívánok családodnak 
és a kedves Olvasóknak!

Barna László

A Magyar Földgáztároló Zrt. nemes felajánlásának és egy korábbi jótékonysági bálnak köszönhetően Kardoskút 
Község Önkormányzata és a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület gömbkőriseket telepített a Mun-
kácsy sor egy részére. Köszönet Andrikó Attilának az ültető gödrök kifúrásáért, illetve a sok önkéntesnek, akik 
a vasárnapjukból áldoztak ezért a szép, remélhetőleg maradandó közösségi célért!

VNB.

Tovább fásítjuk környezetünket

Két új civil szervezet alakult, jó munkát kívánunk

fotó: VB

fotó: archivfotó: archiv
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Több mint fél milliós báli bevétel
A júniusi jótékonysági is-
kolai bál sikerén felbuzdul-
va, a hagyományos Katalin 
bál jegybevétele szolgálja a 
jótékonysági célt, mondta 
Varga Pál polgármester az 
ősszel megtartott egyezte-
tésen - emlékezett vissza 
Szabóné Miklós Ildikó 
kuratóriumi elnök a szer-
vezés első mozzanatai- 
ra. Ekkor ismét ránk, az 
önkormányzat által alapí-
tott civil szervezetre bízta 
a koordinálást, amelyhez  a 
helyi főzőcsapat,   a Főnix 
kulturális egyesület és ön-
kéntesek is társultak. Egy 
újabb színvonalas, sikeres 
rendezvényen vagyunk 
túl. Örömmel láttuk, hogy 
megtelt a kultúrház, szí-
vünk szerint még több 
helybélit láttunk volna 
vendégül. Az épület belső 
festési munkálataihoz ez-
után vásárol be az önkor-
mányzat, amelyhez nagy 
segítség ez a bevétel.

Különdíjjal tértünk haza a Csabai Kolbászfesztiválról
Községünk lakóival több-
ször jártunk már csoporto-
san a Csabai Kolbászfeszti-
válon, ám az idén másként: 
a polgárőrök,  a Főnix és a 
most megalakult veterán 
gépjárművesek is egy-egy 
gyúrócsapattal öregbí-
tették Kardoskút nevét. 
Örömhír: a színjátszók a 
Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara különdíjával, egy 
nagy serleggel gazdagod-
tunk, s mindannyian egy 
szép élménnyel.        VNB

fotó: VNB
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Sorra gyúlnak a  gyertyák az adventi koszorún

Eltelt egy év – mintha nemrégiben álltunk volna itt 
együtt – mondta adventi köszöntőjében Varga Pál 
polgármester -, aki beszédében utalt az eltelt év min-
dennapjaira, a változó világra. A hit gyertyáját gyújtjuk 
meg ezen a vasárnapon, ez az Istenbe vetett hit kell, 
hogy erősítsen bennünket a jövőben is. A karácsony-
várás legyen az elcsendesedés időszaka, lelkileg-tes-
tileg nyugodjunk meg és lassuljunk le a mozgalmas 
mindennapokban. Ezen bevezető gondolatok után az 

önkormányzat és intézményeinek dolgozói műsorral 
kedveskedtek a koszorú körül álló Kardoskútiaknak. A 
verses összeállítás után Laczki János evangélikus lelkész 
ünnepváró gondolatait hallgathatták meg a jelenlévők. 
Ezután fellobbantotta az első gyertyalángot a községi 
koszorún, közös éneklés kíséretében. Az összejövetel 
a betlehemi jászol mellett kellemes beszélgetésekkel 
folytatódott. A további alkalmakra is hívunk mindenkit!

VNB

fotó: VP
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