
Az év vége telve van várakozással: 
az adventi időszak elején már fel-
lobbant az első gyertyaláng a község 
adventi koszorúján, amelyet ka-
rácsonyig minden hétvégén követ 
egy-egy újabb láng. December 
5-én a gyerekekhez is megérkezett 
a művelődési házba a Mikulás. Az 
előző évekhez hasonlóan, a telepü-
lésünkön évtizedek óta működő és 
jó partneri kapcsolatban álló két 

nagy cég támogatásának köszön-
hetően az év végi programjainkhoz 
kaptunk anyagi segítséget és mi-
kuláscsomagokat a gyerekek meg-
ajándékozásához. Ezenfelül ötven-
ezer forint értékben vásárolhatunk 
sporteszközöket az edzőterembe. 
December 20-án, a község minden 
lakóját szeretettel várjuk egy tartal-
mas gulyáslevesre, amelyet szintén 
jószándékú támogatóink jóvoltából 

tudunk elkészíteni. A Kardoskúti 
Hírmondó szerkesztősége ezúton 
kíván minden kedves Olvasónak 
szeretetteljes, áldott karácsonyi 
ünnepnapokat és békés, boldog, 
eredményekben gazdag új esztendőt. 
Bízunk benne, hogy 2018-ban is fi-
gyelemmel kísérik Kardoskút község 
életének történéseit a Hírmondó és a 
települési honlap segítségével.

Vargáné Neller Borbála

Fotó:VP
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Jelet hagytak a jövőnek az olajbányászok

Emlékművet avattak december 
elsején Kardoskút központjában az 
olajbányászat 60. évfordulója tisz-
teletére. Az ünneplőket a Szolnoki 
Bányász Fúvószenekar fogadta.

Egykori és jelenlegi dolgozók, hoz-
zátartozók érkeztek az eseményre, 
ahol Jó szerencsét! – köszöntéssel 
üdvözölte a résztvevőket Ivancsics 
Péter. A MOL Magyarország, észak-
magyarországi termelésvezetője pil-
lanatképeket villantott fel e hivatás 
mindennapjaiból. Emlékeztetett, a 
vöröses fénnyel lobogó fáklyaláng, 
a kutak vezetékeiben surranó gáz 
hangja, a kompresszorok morgó 
zaja semmihez sem hasonlítha-
tó. Illatok, hangok kapcsolódnak 
az olajbányászok életéhez, ami 
másoknak olajbűz és zaj csupán.

– Munkatársaink tisztelik a kutakat, 
a technológiát. A tájat megváltoztató 
himbák és ez az emlékmű egy jel, amit 
a jövőnek hagyunk. Szimbóluma 
annak az egymás mellé állásnak, 
ami a bajban is jellemzi ennek a 
hivatásnak a követőit – fogalmazott.
Lengyel György Kardoskút pol-
gármestere szerint az agrárium 
mellett ennek az ágazatnak kö-
szönheti a település azt a fejlő-
dést, amit napjainkra felmutathat.

– Emlékművet állítani nem csu-
pán elhunytak tiszteletére szokás. 
Örülök, hogy a megfogalmazódott 
ötletből mára a mi településünkön 
valóság lett. Emlékmű áll egy hosz-
szabb folyamatnak, munkának, 
szakmának a tiszteletére. Ez is hir-
deti: a fejlődés nem a javakkal, 

hanem az emberekkel kezdődik. 
Kardoskúton mi, e hivatás képvi-
selőivel közösen bebizonyítottuk.
Kizárólag sok munkával, fegye-
lemmel, szervezettséggel lehet 
ilyen eredményeket elérni. A bá-
nyász szakma ilyen  – mond-
ta az avatáskor a polgármester.

Felolvasták Hanyecz Ernő nyu-
galmazott igazgató sorait, amit 
a z  ü n n e p l ő k n e k  kü l d öt t ,  s 
amelyben jó szívvel emlékezett 
a Kardoskútiakkal közös éveire. 

A himbát a bányász szakma méltó 
jelképének nevezte, és örömét fe-
jezte ki, hogy méltó helyet talál-
tak a községben az emlékműnek.

 
Forrás: Csete Ilona - beol.hu

Fotó: VP.
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Polgármesteri összefoglaló
Az idén tizenöt alkalommal tar-
tottunk képviselő-testületi ülést, 
melyből négyszer a munkatervben 
nem tervezett rendkívüli ülést kel-
lett összehívni. Az ülések fegyel-
mezetten, konstruktívan zajlottak, 
összességében pozitívan értékelem 
a 2017. évet. 

Az előző években bevezetett kiadás-
csökkentő intézkedéseknek köszön-
hetően a kiadásokhoz szükséges 
források középtávon biztosítottak, 
és csökkenteni tudtuk a tartalék 
csökkenésének folyamatát. Emel-
lett fontosnak tartom az úgyneve-
zett „vis maior” helyzetekre való 
tartalékképzést is. Egyre inkább 
gondolnunk kell az éghajlatválto-
zásból adódó fokozottabb időjárási 
jelenségekre is, például a heves 
nyári viharok egyre gyakoribbak, 
és jelentős károkat okozhatnak. 
Emellett a jövőbeni pályázati lehető-
ségekhez nélkülözhetetlen az önerő 
biztosítása. Kardoskúton az egy 
főre jutó adóerőképesség országos 
viszonylatban magasnak számít, 
ezért állami támogatások nélkül kell 
bizonyos önkormányzati feladatokat 
ellátnunk. Sőt, az idei évtől a szoli-
daritási alap létrehozásával az állam 
több mint nyolcmillió forintot vesz 
ki a bevételeinkből. Az év elején 
írásban kerestem meg a nemzet-
gazdasági minisztériumot, ahol 
felvázoltam költségvetésünk közép-
távú alakulását, illetve a településen 
kialakult önkormányzati struktúra 
fenntarthatóságának kérdéseit és 
problémáit. Kértem figyelembe 
venni a szolidaritási alappal járó 
pénzelvonások várható következmé-
nyit, ami konkrétan munkahelyek 
megszűnéséhez is vezethet Kardos-
kúton. Jelen pénzügyi adottságok 
mellett a lakosságszámhoz mérten 
még mindig jól állunk a környező 

településekhez képest, de már nem 
vagyunk lényegesen előnyösebb 
költségvetési helyzetben, mint a 
lényegesen kisebb adóbevétellel 
rendelkező települések.  Éppen ezért 
a kilencszáz lakossal csak relatívan 
gazdag Kardoskút, a pénzügyi kere-
tek kisebb mozgásteret biztosítanak, 
mint a korábbi időszakokban. Példá-
ul szakértők bevonásával vizsgáltam 
az időskorúak ellátását szolgáló 
intézmény létrehozásának feltételeit, 
ami a jogszabályi feltételek szerinti 
működéssel a jelenlegi költségvetési 
adottságok mellett nem finanszí-
rozható, nyilván ez nem zárja ki a 
vállalkozó által létrehozható ellátás 
lehetőségét.  

A háziorvosi rendelő aktív szakmai 
asszisztenciájának köszönhetően két 
új eszközzel fejlődött, egy koagulá-
ció mérővel és egy bioptron lámpá-
val. Nyugdíjba vonult Dr. Bradean 
Constantin, aki több mint huszonöt 
évig töltötte be a kardoskúti praxist. 
A háziorvosi ellátás a személyi vál-
tozások mellett továbbra is biztosí-
tott, amit az önkormányzat kiemelt 
céljaként emeltem ki. Jelenleg Dr. 
Nyerges Sándor helyettes háziorvos 
rendel. A kardoskúti praxis betöl-
tésére jelentkezett egy belgyógyász, 
kardiológus szakorvos, aki a novem-
beri testületi ülésen bemutatkozott. 
A képviselő-testület szándéknyilat-
kozatot hozott a munkaszerződés 
megkötéséhez, jelenleg a hatósági 
egyeztetések folynak. 
A művelődési ház és könyvtár 
teljes energetikai megújulásának 
köszönhetően gazdaságosabban 
üzemeltethető. Örvendetes, hogy a 
civil szervezetek programjai mellett 
több lakossági kezdeményezésnek 
is teret ad az épület, csakúgy, mint 
a Pusztaközponti Olvasókör. A falu 
közéletének egyik indikátora ez a 

két helyszín, és örülök annak, hogy 
itt nálunk még aktívabb a közösség. 
A falunap értékelését követően 
megerősödött a lakosság igényeinek 
felmérésének jelentősége. Fontos 
célként fogalmaztuk meg, hogy 
valóban a falu ünnepnapja legyen, 
ez annál inkább lesz így, minél több 
lakos tartja fontosnak. 

Az óvodai élet felpezsdült, ami 
egyben egyedi fejlődési lehetőséget 
biztosít a kisóvodások számára hely-
ben. Ebben az évben nőtt a beiratko-
zások száma is, a következő félévtől 
tíz kisgyermek jár itthon óvodába.
A szociális alapszolgáltatások között 
a tanyagondnoki szolgálat ellátása 
mellett nőtt a szociális étkeztetésben 
és házi segítségnyújtásban ellátottak 
száma. A szolgáltatás alapvető felté-
tele egy bizalmi viszony kialakulása, 
ami a gondozó és gondozott között 
alakul ki. A településünkön élő 
időskorúaknak, vagy szociális és 
egészségügyi helyzetükből rászoruló 
lakosoknak lehetőségük van igénybe 
venni a szociális gondozást, erre 
lelkiismeretes dolgozók felkészülten 
állnak rendelkezésre. Önkormány-
zatunk elnyerte a 2018. évben meg-
valósuló tanyafejlesztési pályázatot.   
A közfoglalkoztatásban a belterü-
leti közutak karbantartása mellett 
ismét tudtunk járdákat felújítani. 
A helyi sajátosságra épülő program 
keretében működtetjük a varrodát, 
valamint megépül a temetőben a 
parkoló. Ezeket a munkákat átla-
gosan tizenkettő foglalkoztatott 
bevonásával tudjuk elvégezni. Ebben 
az évben a regisztrált álláskeresők 
létszáma átlagosan tizenkettő fő 
volt. Csökkenő tendenciát látunk a 
közfoglalkoztatottak létszámát te-
kintve, ennek megfelelően tervezzük 
a következő év programjait is.

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Az önkormányzati hivatal számára 
jelentős kihívást és több munkát 
jelent az ASP rendszer bevezetése, 
emellett a Vidékfejlesztési Prog-
ramban támogatott pályázatunk és 
az EFOP programban elnyert pá-
lyázat erőteljes kihívásokat hoznak 
magukkal.

A településképet meghatározó épü-
let külső rekonstrukciójára beadott 
ötven millió forintos költségvetésű 
pályázatunkat az irányító hatóság 
huszonegy millió forinttal csökkent-
ve hagyta jóvá. A kisebb támogatási 
összeg, illetve a lehúzott beruházási 
tételek, valamint a másfél éves ár-

emelkedések egyelőre megkérdő-
jelezik a Petőfi utca 24. alatti „fehér 
ház” felújítását. 

Az Orosháza által kezdeményezett 
EFOP pályázathoz konzorciumi 
partnerként csatlakoztunk, amely 
pályázat humánkapacitások fejlesz-
tésére ötszázmillió forint összegben 
támogatásra került, ebből Kardoskút 
közel ötven millió forintot használ-
hat fel 2020-ig.

A 2018. évi falugyűlésen szeretnék 
részletesen beszámolni az elmúlt év 
költségvetéséről, és a következő évi 
tervekről. Kérem, jöjjön el a februári 
közmeghallgatásra és vegyen részt a 

jövő évi költségvetés tervezésében.
Elmondhatom, hogy a helyi vállal-
kozókkal kiváló kapcsolatot tartunk, 
ezúton is megköszönöm a hozzáál-
lásukat.

Köszönettel tartozom az önkor-
mányzat és hivatal valamennyi 
dolgozójának és a képviselő-testü-
letnek, hogy partnerek a szervezett 
és fegyelmezett csoportmunkában, 
minden sikerünket kizárólag így 
tudjuk elérni. 

Kardoskút Község Önkormány-
zatának nevében kívánok Áldott 
Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Lengyel György polgármester

Kardoskút Község Önkormányzata a szeptemberi soros ülésén döntött arról, hogy az idei nevelési évre vonat-
kozóan is csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz, melynek 
következő lépéseként a novemberi soron kívüli ülésén el is bírálta a beérkezett - meglepően kevés számú - ké-
relmeket. Továbbá ugyancsak a szeptemberi ülésen döntés született Dr. Nyerges Sándor háziorvossal történő 
szerződéskötésről, melynek értelmében a Doktor úr helyettesítéssel látja el a falu háziorvosi feladatait. A Doktor úr 
nem ismeretlen a lakosság előtt, továbbra is forduljanak hozzá és az orvosi rendelő munkatársai felé bizalommal. 

Az októberi soron következő ülésen, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a következő évi költségvetés 
előkészítéseként felülvizsgálatra kerültek a helyi rendeletek, a helyi adó mértékén nem kívánt változtatni a 
képviselő-testület.

Kardoskút Község Önkormányzata az év folyamán több alkalommal is rendkívüli ülést tartott a szociális célú 
tűzifa pályázat kapcsán az előrehozott, és megrövidült határidőkre való tekintettel, valamint a szükséges önerő 
biztosítása tárgyában. A kérelmek elbírálása a november végi ülésen történt meg.

Továbbá felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a testületi ülések nyilvános előterjesztései, valamint a nyílt 
ülések anyagai továbbra is elérhetőek lesznek a település honlapján, annak helyreállítását követően. 

Önkormányzati hírek

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendeletben döntött 
a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről. 

A Rendelet alapján a téli igazgatási szünet  2017. december 27. (szerda) naptól 2017. december 29. (péntek) 
napig, valamint 2018. január 2. (kedd) naptól 2018. január 5. (péntek) napig tart. 

Az igazgatási szünet alatt az ügyintézés szünetel, kivéve 2017. december 27-én (szerda) és 2018. január 3-án (szer-
da) 9.00 órától 12.00 óráig a hagyatéki és az anyakönyvi ügyintézés teljes körűen történik.             Radics Vivien

Igazgatási szünet
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Szociális ágazati hírek
Nemzetközi kezdeményezésre húsz év óta november 
12-ét, a Szociális Munka Napjaként ünnepeljük, me-
lyet a Magyar Országgyűlés a szociális ágazatban dol-
gozók iránti megbecsülés jeléül, a 2016. évi CLXXX. 
törvényével munkaszüneti nappá nyilvánított.

Kardoskút település volt a házigazdája az idei Szociális 
Munka Napja alkalmából megrendezett találkozónak. 
Csanádapáca, Pusztaföldvár és Kardoskút szociális 
területen dolgozó kollégái kaptak meghívást erre az 
ünnepi alkalomra, amelyen  Oláh Kálmán Csanádapáca 
illetve Lengyel György Kardoskút polgármestere kö-
szöntötte a dolgozókat. Pepó Jánosné szakmai vezető 
értékelte az éves munkát, majd két elismerést adott át 
a kiemelkedő munkát végző kollégáknak. 
Példamutató elhivatottsággal és szorgalommal végzett 
munkájáért Szekeres Istvánné, a Gyöngyfüzér Szociális 
Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás szolgáltatási 
csoport vezetője részesült elismerésben, valamint 
Matyelka Tiborné az Idősek Otthona dolgozója példa-
értékű helytállását és lelkiismeretes munkáját elismerő 
oklevéllel jutalmazta az intézmény vezetősége.
A Kardoskúti Amatőr Színjátszó Társulat szórakoztató  
kulturális műsorát követően a Mórocz Lajos képviselő 
által főzött marhapörkölttel zárult a művelődési házban 
az ünnepség. Ezt követően a nemzeti parkban tettek 
látogatást vendégeink.
Pepó Jánosné, a dolgozók nevében köszönetet mon-
dott Kardoskút Község Önkormányzatának a szívélyes 
vendéglátásért és támogatásért.                                VP

A Kardoskúti Kertbarát Kör közel 15 taggal július 
közepe óta rendszeres foglalkozásokon vesz részt 
Gombkötő Judit szakmai vezetésével, a művelődési 
házban. 

Az aktuális teendők megbeszélése és a tagságot érdeklő 
témák mellett gyakorlati foglalkozást is tartottunk au-
gusztusban Dénes Zoltán kertjében, ahol a zöldmetszés 
fortélyait sajátítottuk el. 

Nyár végén megszületett a régi iskolai tankert felújítá-
sának gondolata, amely a gyakorlatban is megvalósult. 
A faültetéshez a  Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 
is csatlakozott a kertbarátok megkeresésére. Az őszi 
fásítás két lépésben zajlott: az ültetőgödröket előzetesen 
és kellő gondossággal Lele József útmutatásai szerint 
előkészítették, majd öntözéssel ülepítették, amíg a 
facsemeték belekerültek. A programot a „Csemetét a 
Csimotáknak” elnevezéssel indította útjára Gombkötő 
Judit, amelyet folyamatossá szeretnénk tenni a jövőben. 

Bízunk abban, hogy összefogással és szorgalommal 
tehetünk mindazért, hogy környezetünk megújulása 
mellett közösségeinket ezúton is erősíthessük. A fásítás-
ra az életmód klubos reform szendvicseket készítettek.
Várjuk a további csatlakozókat, szeretnénk, ha a fiata-
lok is megismerkednének a kertészkedéshez szükséges 
lényegesebb ismeretekkel és a jó gyakorlatokkal. 
      

VNB 

Célpontban a kert

Fotók: VP.
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Tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága és Kardoskút 
Község Önkormányzata közös szervezésében szeptem-
ber közepén a Fehértó Napja. A szakmai programok 
mellett színes kulturális műsor és finom szürkemarha 
pörkölt várta az érdeklődőket a Pusztaközponti prog-
ramon. A látogatók nagy számát jelzi, hogy délidőre 
szinte megtelt az első nagy parkoló, mintegy négyszáz 

gépjárművel. A nagy kilátóhoz is többen autókkal il-
letve a Dottó kisvonattal jutottak el. Az állatsimogatók,  
a ragadozómadár bemutatók és a népi kézműves fog-
lalkozások és játékok sok család számára nyújtottak 
érdekes elfoglaltságot. A múzeum nemrégiben felújított 
épületében egy teljesen új szemléletű kiállítás készült 
el, amely bemutatja a puszta élővilágát. 

VNB

Évről- évre népszerűbb a Fehértó Napja

Szeptember végén került megrendezésre a Lenti József Emléktorna a község kispályáján. Az eredményhirdetésre 
a névadó özvegye, Lenti Józsefné is tiszteletét tette Szűcs Ferenc testnevelő tanárral, aki az orosházi Berta József 
Labdarúgó Alapítvány képviseletében érkezett a játékosokhoz. Az idei évben a szervezők úgy döntöttek, hogy 
az őszi időjárásra tekintettel és bízva a falunapi nagyobb látogatói létszámban, a kispályás labdarúgó versenyt a 
jövőben a Falunap keretében hirdetik meg.

Lenti József emléke előtt tisztelegve

Fotók: Őzse Péter

Fotó: VP.
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Nagy érdeklődés mellett tartottuk meg a II. Márton 
napi ludasságok programunkat a kardoskúti művelődési 
házban. Több mint százan, az ovisoktól a nyugdíjasokig, 
mindenki megkóstolta a finom ludaskását, amelyet a 
Stelbaczki család készített el felajánlásból a résztve-
vőknek. Emellett finom, friss libatepertőt, libazsíros 
kenyeret lila hagymával kínáltunk a tea és az újbor 
mellé. Márton napján nem is lehetett volna ez másképp. 
A délutáni program estébe nyúlt, hiszen sokféle foglala-
tossággal kötöttük le a gyerekeket, miközben a felnőttek 

beszélgettek, s részesei voltak a programnak. Köszönöm 
segítőim munkáját és Geiszt Lászlónak a rendezvényre 
elhozott szép lúdjait. Programunkat a MOL és az Oros-
házi Nagycsaládosok Egyesülete is támogatta, amelyet 
a résztvevők nevében ezúton is köszönünk.

A rajzverseny eredményei: különdíjas: Kopanyicza Lara 
Első helyezettek: Lengyel Lili óvodás, Stelbaczki Réka 
alsós és Farkas László felsős tanuló.

Márton napján libát eszünk

Töretlen sikerrel tartottuk meg a Tökös Bulit, több 
mint hatvan résztvevővel. A falu apraja nagyja, im-
máron tizenkettedik alkalommal szorgoskodott a 
művelődési házban az őszi szünet első estéjén. 

A résztvevő gyerekek közül tizenhárman öltöztek be 
jelmezbe, sminkelték ki magukat. Az idei „Tök jó fej” 
címet a zsűri a D. Tóth testvéreknek szavazta meg: 
Hanna, Flóra és Molli örülhetett a kitüntető címnek. 
A versenyben a legkisebbektől a felnőttekig mindenki 
kreatívan igyekezett a lehető legjobban kifaragni a 
kisebb-nagyobb tököket. A jelmezesek mellett a legér-
dekesebb töklámpások készítőit is megjutalmaztuk és 
szokásunkat megtartva, minden résztvevő az oklevél 
mellett kis tárgyjutalomban részesült. Az alkalom újabb 
ötlettel is szolgált a résztvevők köréből: hogy jövőre ne 
kelljen a tökök beszerzésével törődni, ezért a magokból 
próbálunk szaporítani a jövő évi faragásra a Kertbarát 
Körrel. A zsűri tagjai mindenkit megjutalmaztak, a leg-

kiemelkedőbb töklámpások készítői külön jutalomban 
is részesültek. A program végén a legkitartóbbak a közös 
fotó készítésére is összeálltak a művelődési ház elé. A 
program résztvevőinek Kocsis Péterné Marika tökös 
finomságokat készített, köszönjük felajánlását.

Hagyományos jókedv a Tökös bulin

Fotó: VP.

Fotó: Őzse Péter

Az oldalt összeállította: VNB
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Szomorú szívvel búcsúzunk Verasztó Sándor, Sanyi bá-
csitól, akit településünk egyik meghatározó alakjaként, 
igazi közösségi embereként ismertünk és szerettünk. 
Hosszú éveken keresztül rendszeres résztvevője és se-
gítője volt a községi programoknak, nem múlhatott el 
Lantos emlékverseny nélküle. Hiányozni fog jelenléte, 
kedvessége. Nyugodjon békében!

Szeptember első napján került sor a Fecskésparti 
találkozóra, amely a vártnál is nagyobb létszámú, 
több mint 150 érdeklődőt vonzott a Pusztaközponti 
Olvasókörbe, majd az emlékműavatás helyszínére. 

A Lengyel György polgármester kezdeményezése alap-
ján elindult és közadakozásból felállított egykori iskola 
helyén található emlékmű környezetében megható volt 
látni az iskolához kötődő volt diákok, a Fecskéspartról 
elszármazottak baráti beszélgetését. Érezni lehetett a 
helyhez való kötődést, amely még most is szoros, pedig 
az idő eltelt minden és mindenki felett. Köszönet a prog-
ram kardoskúti főszervezőjének, Barna Imre Lászlónak, 
hogy a találkozó ötletét a helyi önkormányzattal együtt 
felkarolta és segítette. 
A programhoz kapcsolódva megjelent az Emlékoszlo-
pok a Pusztában sorozat 2. füzete, amely megvásárolható 
a kardoskúti művelődési házban.                                         VNB

Fecskésparti találkozó és emlékmű avatás

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy - a ha-
gyományoknak megfelelően - a költségvetés elfogadása 
előtt, közmeghallgatásra invitálja a falu lakóit Kardoskút 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 
február 1. napján 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Mű-
velődési Ház nagytermébe.                                              RV

Közmeghallgatás

Fotó: VP.
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Az október 23-i nemzeti ünnep csendes, méltó ün-
neplésére került sor községünkben, amelynek meg-
hívott szónoka a kardoskúti kötődésű Rózsa Zoltán 
múzeumigazgató volt Orosházáról. 

Az ünnepi műsort az orosházi református iskola diákjai 
adták. A fáklyás menet résztvevői a parkban lévő emlék-
mű előtt mécsesekkel és a közös települési koszorúval 
tisztelegtek az ötvenhatos hősök és áldozatok előtt. 

A községi könyvtár szervezésében dr. Martinkó Károly 
nyugalmazott rendőrezredes „Hittel, szívvel és fegyver-
rel” című könyvének bemutatójára került sor a nemzeti 
ünnep előestéjén. A családias hangulatú összejövetelen 
érdekes történeteket és visszaemlékezéseket hallottunk 
az előadótól, akinek könyve a községi könyvtárból ki-
kölcsönözhető.                                 Az oldal híreit írta: VNB

Könyvbemutató és koszorúzás 1956 emlékére

A Vásárhelyi puszta világát idézte meg az ellátogató 
több mint száz - nagyrészt fővárosi vendég számára - 
az a pár kiállító, akik Kardoskútról vitték el bemutat-
ni a fővárosiaknak ezt a kis községet, a Körös-Maros 
Nemzeti Park szívéből. 

A madárcsicsergéssel és tárogatószóval megidézett 
puszta világa méltó kezdete lett annak az estének, 
amelynek fénypontjaként a községet bemutató kiállí-
tások sora követett. Házigazdáink, Verasztó Lajos és 
Hencsei Kálmán jól megérezték, hogy siker fogja övezni 
a Kardoskútiak látogatását. Lengyel György polgár-
mester megnyitójában bemutatta Kardoskút természeti 
értékeit, felidézte múltunkat és ismertette jelenünket. 
Ezt követően megtekinthették Kisné Károlyi Mariann 
páratlan porcelánbaba gyűjteményét, Andrékó Pálné 
népi kézműves alkotásait, Kocsis Péter amatőr termé-
szetfotós kiállítását, Rajki Judit fényképész fotóit és erre 
az alkalomra készített fotómontázsát. Bemutatkozott és 
megkóstolhatták Bodrogi József bioméhészetének édes 
kincseit, s nem utolsó sorban Nagy László és Nagy Zsolt 
motorgyűjteményének két jeles darabját is megcsodál-
hatta az arra járó érdeklődő. Örömmel készültek a Főnix 
Színjátszói egy rövid jelenettel, ami után a községből és 
a környékből felajánlott értékes nyereményekkel térhet-
tek haza a totó nyertesei. D. Tóth Máté saját készítésű 
pálinkáival, polgármester úr pedig különböző borokkal 
kedveskedett a résztvevőknek. Az italok mellé a Prozlik 

család által készített pusztalángos, túróslepény és kü-
lönböző falatkák társultak. Az est háziasszonya a Nagy 
Utazási Iroda tulajdonosa, Nagyné Szöllősi Teréz volt.

Örömre ad okot, hogy az esten többen megígérték, hogy 
felkeltve érdeklődésüket, személyesen is ellátogatnak 
Kardoskútra és vonzáskörzetébe.

A fővárosig eljutott Kardoskút és a puszta világa

Fotók: VP.
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A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület 
életében az elmúlt három hónapban történtekről 
dióhéjban a következőket tudom elmondani.  
                                                                                                  
A júliusi Pusztalakodalom után a szeptemberben 
megrendezésre kerülő Fehértó napján, az évek 
óta megszokott és várt pusztalángos sütéssel vet-
tünk részt. Harmadik alkalommal hirdettük meg 
a „Madárbarát leszek” programot, amelyre ismét 
sokan jelentkeztek. Ami meglepő az az, hogy a te-
lepülésünkön élő gyerekek közül csak néhányan.                                                                                    
Szeptember végén látogattunk el az Ópusztaszeri em-
lékparkba tanulmányútra, ahol megfigyelhettük, hogy  

hogyan csinálják a „nagyok” az idegenforgalom és 
vendéglátás szervezését.  Novemberben csapatépí-
tő tréninget tartottunk az olvasókörben, melynek 
eredményét már az András-napi disznótoron tapasz-
talhattuk. A negyedik alkalommal megrendezésre 
kerülő eseményt abszolút profi módon összehan-
goltan és ragyogó hangulatban csinálta végig a tag-
ság a jelen lévő több mint száz vendég legnagyobb 
megelégedésére. Ebben az évben még egy nagy 
rendezvény szervezését és lebonyolítását vállaltuk.                                                                                                                                       
December elsején a MOL emlékmű avató ünnepet 
tart a szénhidrogén bányászat hatvanadik évfordulója 
alkalmából, és a rendezvény szervezésével és lebonyo-
lításával egyesületünket bízta meg. Minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy a kihívásnak eleget tegyünk és 
településünk jó hírét öregbítsük. 

Megköszönöm eddigi tevékenységünkhöz nyúj-
tott nagylelkű támogatásukat, és ha egyetérte-
nek céljainkkal és tevékenységünkkel kérem, 
hogy adójuk 1%-ával támogassák munkánkat.                                                                                                                                 
A közelgő év végére Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánok tagságunk nevében mindenkinek.
Címünk: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület 
Adószámunk: 18596351-1-04

Írta és fotó: K.P.

Augusztustól novemberig

A Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület nevében 
tisztelettel megköszönjük az egyesületünk részére 
felajánlott személyi jövedelemadó egyszázalékokat 
és támogatóink önzetlen segítségét.  

Az év végéhez közeledve elmondhatjuk, hogy több tele-
pülés meghívásának voltunk részesei színjátszó társula-
tunkkal. Visszatérő fellépői vagyunk Orosháza város in-
tézményeinek, több városi rendezvényt színesíthettünk 
műsorunkkal. Tótkomlóson első alkalommal jártunk, 
ahol esti, szabadtéri műsort adtunk. A fővárosban egy 
rövid bemutatkozásra volt alkalom szeptemberben. 
Emellett a községi ünnepségek közreműködői és segítői  
vagyunk. Bízunk benne, hogy a jövő évi naptárunk szin-
tén számos fellépést fog jegyezni illetve pályázatokon 
való részvétellel bővíthetjük lehetőségeinket, s emellett 
az év első részében újabb színdarabokkal állhatunk a 
kardoskúti és vidéki közönségünk elé.              Őzse Zoltán

Köszönjük a támogatásukat
Az ősz folyamán Békéssámsonban járt a Radnóti 
Miklós Nyugdíjas Klub tíz fős csoportja az Őszirózsa 
Nyugdíjas Egyesület meghívására. Az Idősek napi 
rendezvényen kulturális műsorral és finom ebéddel 
fogadták a környékbeli nyugdíjas klubok küldött-
ségeit.

A Gerendási Szlovákok Egyesülete Katalin napi bálján is 
részt vett klubunk néhány fős csoportja a Gerendásiak 
meghívására. A rendezvény éppen egy időben zajlott 
a kardoskúti bállal, így a Radnóti Miklós Nyugdíjas 
Klubot négyen képviselték a vidám, zenés programon.
December 8-án, az orosházi járásba tartozó nyugdíjas 
klubok és egyesületek karácsonyváró programjára 
kaptak meghívást nyugdíjasaink. A program a színes 
kulturális műsor után ebéddel zárult. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a község nyugdíjasait közös-
ségünkbe.                                                                                   VNB

Nyugdíjas klubunk hírei
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Az október az idősek köszöntésével kezdődik világ-
szerte. Így van ez községünkben is, ahol a település 
nyugdíjasait vártuk egy zenés programmal a műve-
lődési házba, Kis Bálint képviselő kezdeményezésére. 

Sajnos kevesen jöttek el, de akik részt vettek Bálint 
Zsuzsanna, Lestyán Mihályné és Csernai Lajos szép 
és felemelő perceket hozó koncertjén, azoknak em-
lékezetes marad ez a délután. A helyi nyugdíjas klub 
tagjai nem sokkal utána vacsorás estet rendeztek, ahol 
a kerek évfordulós születésnaposokat köszöntötték fel 
egy-egy ajándékkal.

Idősek köszöntése községünkben

Huszonhét településről ötvennégy 
alkotó és számos érdeklődő jött el 
településünkre, a 2017. évi nyug-
díjas irodalmi pályázat díjkiosztó 
ünnepségére. 

Az érdeklődés továbbra is töretlen. 
Számos felajánlásnak köszönhetően 
minden résztvevő ajándékjutalom-
ban is részesült az eredményhirde-
téskor. Bárdos Zsuzsa irodalomtör-
ténész, tanár szívmelengető szavait 

az Orosházi Református Kéttanítási 
Nyelvű Általános Iskola diákjai 
tették élvezetesebbé azáltal, hogy 
részleteket idéztek fel a pályázók 
prózáiból és verseiből. 

Az almáskamarási Nagy Lászlóné 
Erzsike néni - aki több éve figye-
lemmel kíséri a pályázatot, s most 
először ő maga is benevezett - egy 
olajkép adományozásával köszönte 
meg a szervezők tevékenységét, 

amellyel Kardoskúton szeretettel 
őrzik e hagyományt, a magyar szót. 

Bízunk benne, hogy 2018-ban is 
sokan ellátogatnak hozzánk. Remél-
jük, hogy a jövőben újra köszönthe-
tünk kardoskúti alkotót is a nevezők 
között. Várjuk verseiket, novelláikat, 
helytörténeti visszaemlékezéseiket a 
művelődési házba.

Vargáné Neller Borbála 

Nyugdíjas irodalmi találkozó szeptemberben

Az idei évben tíz általános iskolás korú gyermek je-
lentkezett a művelődési ház által szervezett díjmentes 
nyári táborba, amely színes programokat tartogatott 
a résztvevők számára. 

A játékos programok mellett kipróbálhatták az 
íjászkodást, nemezeltek, lovagoltak, strandoltak Tót-
komlóson, megtekintették a helyi Oncsa házat, séta-
kocsiztak, bőrdíszművessel pénztárcát készítettek és a 
madártani ismereteiket is bővítették. Köszönet önkéntes 
segítőinknek, név szerint: Hegedűs Titanilla, Török 
Attila, Gál József, Tibáné Hamvasi Zsuzsanna. 

Megköszönjük a helyi turisztikai egyesület segítségét 
a záró tábori nap lebonyolításában: Kocsis Péter, Hor-
váth Éva, Solt Szabolcs, Bodrogi család és Móga László 
egyesületi tagoknak. 

Tartalmas programokkal vártuk a gyermekeket

Fotók: VP.
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„Boldogságunk kilenctized része 
kizárólag egészségünkön nyugszik. 
Ha egészség van, az minden élvezet 
forrásává válik, de ha nincs, az egyéb 
javak, a szubjektív értékek sem boldo-
gítanak, mert a szellem, a hangulat, 
a temperamentum szárnyalását is 
lecsökkenti, elnyomorítja a betegség.”  
(Arthur Schopenhauer)    

A Kardoskút Községért Közalapít-
vány 2017. november 4-én, Egész-
ségnapra invitálta Kardoskút lakos-
ságát. Egészségünk megtartásához 
sokat kell illetve kellene tennünk, 
úgymint: egészséges táplálkozás, 
rendszeres testmozgás, szűrővizs-
gálatok fontosságának felismeré-
se, káros szenvedélyek mellőzése, 
stressz-mentes életmód.    E nap 
megtartásával megpróbáltuk az első 
lépéseket megtenni egészségünk 
megőrzése felé. A Békés Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályáról érkezett közénk dr. 
Gaálné dr. Maráczi Gabriella, Al-
másiné Hegedűs Ildikó, Kotroczóné 
Antal Terézia. Előadásokat tartottak 
a dohányzók és nem dohányzók 
védelméről, a népegészségügyi szű-
rővizsgálatok fontosságáról illetve: 
„Egészségünkre-egészségünkért, 

avagy az étkezés így nem vétkezés” 
címmel az egészséges táplálkozásról. 
Mindeközben az emlő önvizsgálatát 
ismertették az érdeklődőkkel. 
A Békés Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Orosházi Tagintézmé-
nyéből Kovácsné Polgár Etelka, 
Zvolenszki Gyöngyi, Kancsóné Gyú-
rós Edina, Szabóné Czakó Hajnalka 
a gyermekek korai fejlesztésével, 
az iskolaérettségre való felkészítés 
fontosságáról tájékoztattak bennün-
ket. Rendezvényünket megtisztelte 
jelenlétével Dr. Kováts Anikó gyer-
mekorvos adjunktus. A helyi Házi-
orvosi Szolgálat részéről Szabóné 
Miklós Ildikó és Kisné Károlyi Mari-
anna minden önként jelentkezőnek 
megmérte a vérnyomását, a vércu-
kor- és koleszterin szintjét. Tibáné 
Hamvasi Zsuzsanna védőnő veze-
tésével az Életmód Klub egészséges 
ételeket - szendvicseket készített és 
kínált az érdeklődőknek. Ezen kívül 
almát és apró süteményt fogyaszt-
hattak a jelenlevők. A meghirdetett 
egészséges reformsütemény sütés 
verseny díjazottja Gombkötő Judit 
lett, aki ezen felül egész nap az „elme 
jutalma a játék” szlogennel várta a 
szellemi játékok kedvelőit. Andrékó 
Pálné Katika a gyermekeknek kéz-

műves foglalkozást tartott, illetve 
a felnőttek is szívesen kipróbálták 
a mézeskalács díszítést. Horváth 
Henriett a BatyuKaLand babaklub 
részéről volt jelen. Érdeklődésre 
tartott számot a pici gyermekesek 
körében. Lehetőség nyílt házi saj-
tok, mézek, pi-víz, fűszernövények, 
ásványok-kristályok, tupperware 
termékek megismerésére, vásárlá-
sára. Az Egészségnap megszervezése 
Szabóné Miklós Ildikó érdeme. 
Ildikó nagyon sokat dolgozott azon, 
hogy ez a nap tartalmas és sikeres 
legyen. Minden közreműködőnek, 
segítőnek megköszönjük az önzet-
len munkáját. Köszönjük szpon-
zorainknak a segítséget: a Szent 
István Patikának és a Fehér Kígyó 
Gyógyszertárnak, akik biztosították 
számunkra a szűrővizsgálatok kellé-
keit. Bízunk benne, hogy felkeltettük 
érdeklődésüket, s még többen meg-
tisztelik jelenlétükkel a következő 
rendezvényünket. 
„Az egészség olyasmi, mint a gon-
dosan égetett gyertya. Ha kö-
rültekintő figyelmet szentelünk 
gyertyánknak, sokáig fog élni.”                                                                          
(Manfred Kets de Vries)

Ramaszné Tóth Ibolya

Egy nap, amely az egészségről szólt

Fotó: VP.
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Az idősebbek még emlékezhetnek 
Vágó Jánosra, aki gyermekként a 
református gyülekezet tagja volt. 
Az élet úgy hozta, hogy 1961 óta 
Svájcban él, de Kardoskútról nem 
feledkezett meg soha. 

A településsel egy kézzel írott levél-
ben vette fel a kapcsolatot az év ele-
jén, amelyben leírta, hogy 1947-ben 
született Orosházán, édesapjának 
Aranyadhalmon volt egy akácokkal 
körül ölelt tanyája. Visszaemléke-
zésében kiemelte, gyermekkorának 
legszebb nyarait töltötte a kardoskúti 
tanyájukon. Ezt a későbbiekben 
Czuczi Sándor István vásárolta meg 
a családtól. A falu életét az interne-
ten, a települési weboldal által folya-
matosan követi 1300 km távolságból 
is, így minden fontosabb történésről 
hírt szerez. Ebben az évben nemes 
gesztussal fordult az önkormányzat 
felé. Úgy határozott, hogy felajánl 
800 eurót, fele-fele részben Kardos-
kút településnek illetve a Kardoskúti 
Református Gyülekezet javára.

A településnek nyújtott anyagi tá-
mogatással kapcsolatban megkeres-
tük Lengyel György polgármestert.

- Miként vélekedik a Svájcban élő 
Vágó János felajánlásáról?

Olyan példát mutat Vágó János, amit 
mindannyiunknak követni kell. 
A jövőnket meghatározhatja az a 
szemlélet, ami már tőlünk nyuga-
tabbra építi a települések közösségi 
cselekedeteit. Nálunk még egyelőre a 
számonkérő hozzáállás dominál, de 
ezen tudunk változtatni, mindenki 
saját maga. Egy falu önkormányzatát 
a település valamennyi lakója jelen-
ti, akik maguk közül választanak 
képviselőket és polgármestert. A 
választott önkormányzati vezetők-

nek kutya kötelessége a településen 
lakók érdekeit képviselni, és a rájuk 
bízott döntéseket a falu szolgálója-
ként előkészíteni és végrehajtani. 
Tessék megérteni és tessék érezni, 
a falu közösségét nem csupán az 
önkormányzat, a művelődési ház 
vagy a civilek jelentik, hanem min-
den család, minden lakó. Éppen 
ezért felhívom a figyelmet arra, 
hogy minden egyénnek lehetősége 
van a faluért tenni, kinek-kinek a 
lehetőségeihez mérten. Ki akadá-
lyozná meg, ha például a megkezdett 
református ifjúsági szállót pályázati 
lehetőségek híján összefogással fel-
építenénk, mert van egy általános 
igény a faluban, amit itt szeretnénk 
megvalósítani. Tehát a kérdéseink - 
mi lesz azzal, miért nem fejezték be, 
hogy néz ki - nem vezetnek előre, 
és nem oldják meg ezt a problémát. 
Viszont, ha beszélünk arról, hogy 
mi lenne jó, mire van szükségünk 
(például szállásra, idősek otthoná-
ra vagy egyéb munkahelyteremtő 
vállalkozási tevékenységre), és aki-
ket érdekel, mivel tudnak ehhez 
hozzájárulni, akkor kialakul egy 
alulról épülő folyamat, ami valóban 
hasznos lesz a település számára, és 
egészen biztosan értelmes célja lesz. 

Vágó János kötődése szülőföldjé-
hez olyan erős és bensőséges, hogy 
örömmel tölti el a falu építésében 
és fenntartásában való aktív szerep-
vállalása, és személyes hozzáállását 
tölgyfák és hársfák hordozzák to-
vább a jövőnek növekedésük során. 

- Hol eresztenek mély gyökeret ezek 
a fák?

Köszönhetően a Kardoskút javára 
felajánlott összegből a temető mel-
lett nemrégiben kialakított parkoló 
területén fásítást tudtunk elvégezni. 
A hárs és tölgyfák ültetése december 
első napjaiban megtörtént. Tervez-
zük még csodasövény telepítését is. 

A község vezetője bízik abban, hogy 
Vágó János Svájcban élő elszárma-
zott példája követésre talál a telepü-
lést szívén viselő lakosok illetve más 
elszármazottak körében, így lesznek 
még követői e nemes gesztusnak. 
A falu lakossága nevében ezúton 
is megköszönjük Vágó Jánosnak a 
támogatást és bízunk benne, hogy 
megvalósulhat az a vágya, hogy 
személyes látogatást tegyen Kar-
doskúton.

VNB

Nemes gesztus Svájcból
Fotó: VP.
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A Kardoskúti Napköziotthonos 
Óvoda a 2017/18-as nevelési évben 
töretlen lendülettel folytatja az előző 
évben megkezdett munkát, melynek 
célja a Zöld Óvoda és a Madárbarát 
Óvoda megtisztelő címek megpályá-
zása és elnyerése.

Ennek érdekében változatlanul 
működtetjük az intézmény udvarán 
tavaly kialakított veteményes ker-
tet, melyet a gyerekekkel közösen 
művelünk, betakarítunk. Emellett 
folyamatos a komposztálás, a szelek-
tív hulladékgyűjtés (papír, használt 
elem), a színes kupakok gyűjtése. 
Ezekhez a tevékenységeinkhez a 
jövőben is szívesen fogadjuk a köz-
ség lakosainak együttműködését. 
Ezúton is köszönjük azoknak a 
kardoskúti embereknek a jóságát, 
akik megtisztelték óvodánkat azzal, 
hogy hozzánk hozták feleslegessé 
vált papír hulladékukat, használt 
elemeiket, színes kupakjaikat. Na-
gyobb összegyűlt mennyiség után a 
kupakokat folyamatosan eljuttatjuk 
egy súlyos beteg kisfiúnak, ezzel, ha 
szerényen is, de hozzájárulva gyógy-
kezeléséhez.

Idén második ízben neveztünk be 
a Madárbarát leszek programba. 
Október második felében most is 
kifüggesztettük a madáretetőt, amit 
rendszeresen feltöltünk eleséggel. 
Néhány napon belül rá is találtak a 
kismadarak, a gyerekek nagy örö-
mére, akik azóta is nap mint nap fi-
gyelik a madárseregletet az ablakból.
Változatos tevékenységeinkbe a 
szeptemberben érkező kiscsoporto-
saink is hamar bekapcsolódtak, még 
csak két hete jártak óvodába, mikor 
az első eseményünkön részt vettek. 
Igen bátran léptek a „világot jelentő 
deszkákra” Fehértó Napján, ahol a 
nemzeti park felkérésére dalos játé-

kokkal, mondókákkal nyitottuk meg 
a nap színpadi előadásait. Büszkék 
vagyunk óvodásainkra!

Ősszel a Prozlik tanyán vendéges-
kedtünk, megfigyelhettük külön-
leges állataikat, amire hálás szívvel 
gondolunk vissza, és a finom süte-
ményre, amivel vártak bennünket. 
Sóshalmon szüreteltünk ismét. Ha-
mar megteltek a kiskosarak finom 
édes szőlővel. A gyerekek lelkese-
dését az elmaradhatatlan kóstolás 
nagyban inspirálta. A megmaradt 
gyümölcsöket kipréseltünk, így 
a gyerekek megízlelhették a saját 
gyártású friss szőlőlevet. Szüreti 
táncházzal zártuk az időszakot, mely 
alkalmon boldogan láttuk az új 
résztvevőket, akik jókedvvel kap-
csolódtak be a dél-alföldi táncokba.
Együttműködő partnereinkkel, a 
Körös-Maros Nemzeti Park Sóstói-
telepével és a Kardoskúti Faluszépítő 
és Turisztikai Egyesülettel tartjuk és 
ápoljuk a jó kapcsolatot, támogatá-
suknak sokat köszönhet óvodánk. 
Így lehet része gyermekeinknek 
olyan eseményekben, természeti 
látványosságokban, amit sokan nem 
mondhatnak el magukról. Nemrég 
módunk volt ismét megfigyelni a kis 
szürkemarha borjakat a parkban, 
ritka élményként láttunk egy aznap 
éjjel született kicsi jószágot anyja 
körül „csetleni-botlani”. Termé-
szetesen az őshonos juh fajtákat is 
megmutatták nekünk, köztük azokat 
a bárányokat, akiket tavasszal simo-
gathattunk pár napos, hetesként. 
Egy nagyobbacskát most is kivezet-
tek az ovisoknak. A madárles sem 
maradhatott ki, távcsővel hosszasan 
figyeltünk egy egerész ölyvet és a 
krúgatva szálló darvakat.

A Kardoskúti Kertbarát Kör meghí-
vására csatlakoztunk a gyümölcsfa-

ültetéshez. Ez a program nagyszerű 
lehetőséget biztosít az óvodás kor-
osztály számára újabb ismeretek 
szerzésére, a gyümölcsig eljutás 
folyamatának megfigyelésére.

A Széltapogatók Nonprofit Kft-vel 
kíváncsian várjuk további közös 
tevékenységeinket, a hozzájuk kap-
csolódó eddigi rendkívüli élménye-
ink mellé.

Januárban, nagy örömünkre, tovább 
gyarapszik intézményünk létszáma, 
az újesztendőt új óvodások érkezé-
sével köszöntjük. Végezetül életünk 
vidám perceiből egy kis ízelítő:

„Gyerekszáj:”

„Elestem a nővérem szobájában, és 
lemorzsoltam a térdemet.”

Ebédre húsleves volt, a tányér aljáról 
már nehéz volt kikanalazni:

„Ezt a levét szerintem már szívószál-
lal kellene…”

Óvó néni lábán új papucs, mire az 
egyik kisfiú:
„Memória habos a papucsod! Lát-
tam a reklámban.”

Gyakran játszanak „családosat”. 
Kisfiú a kislánynak:
„Leszünk szerelmesek? Leszel a 
szerelmem?”

Kompótot kaptunk az ebéd mellé, 
aki szereti, kapni szokott még külön 
levét:

„Kérek még gombóc levet!”

Máskor milánói makaróni volt:
„Ez még istenibb, mint a csigaleves!”

(Folytatás a 11. oldalon)

Betekintés az óvodánk életébe
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„Tudod, miből készül a rúzs? Krumplipüréből és sző-
lőből.”

„Anya nem engedi, hogy örökbe fogadjam a napszem-
üveget, mert azt mondta, kell még neki.”

Kisfiú a kislánynak:
„Olyan puha a kezed, mint a csoki!”

5 éves: „Most már nemsokára lesz a szülinapom…kicsit 
sokallom!...Egyébként egy kicsit nő a szakállam is, csak 
még nem látszik.”

A kardoskúti óvodások mosolyt fakasztó szavaival kí-
vánunk mindenkinek legalább ilyen vidám, bőségben, 
egészségben, boldogságban gazdag évet 2018-ban.

Patócs Éva

Fotómontázs: VP.
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Nagyváradon és Nagyszalontán kirándultunk

Szeptember első hétvégéjén községünkből több mint 
ötvenen autóbuszra szálltunk, hogy meglátogassuk 
Nagyszalontát, majd megismerjük Nagyváradot és 
nevezetességeit. Az idei Arany évforduló kapcsán 
délelőtt a szalontai Csonka torony emeleteit látogattuk 
meg, ahol az egyik szinten a híres költő hagyatékából 
személyes tárgyait, bútorait is láthattuk. Nagyváradra a 
déli harangszóra értünk, ahol már várt kedves idegen-
vezetőnk. A kétszer is újjáépített vár fala előtt történeti 
visszatekintéssel ismerhettük meg a várost, ezen belül a 
vár történetét. Utunkat a belvárosban található bazilika 

felé vettük, itt őrzik a 825 évvel ezelőtt szentté avatott 
magyar király, Szent László hermájának másolatát. Au-
tóbuszunk a Kanonok-sor mellett állt meg, amelynek 
árkádsora szép látványosságnak bizonyult. Belvárosi 
sétánk során sok szép felújított épületet, templomot 
csodálhattunk meg. Délután egy kiadós ebédre, majd 
egy rövid szabadprogramra volt még időnk, amelyben 
fagyizásra is jutott idő hazaindulás előtt. Köszönjük 
a Képviselő-testületnek, hogy kirándulásunkhoz az 
autóbusz költségét biztosította.

Írta és fotó: VNB
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