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Amikor lezárunk egy évet akkor mindenki igyekszik visszatekinteni az elmúlt évre és  

mérleget vonni   a kitűzött célok és a megvalósítás között. Így teszünk mi is a Kardoskúti 

Faluszépítő és Turisztikai Egyesület esetében is. 

Összességében elmondhatjuk, hogy az év elején kitűzött céljainkat maradéktalanul 

teljesítettük. Lényegesen mozgalmasabb év áll mögöttünk, mint a tavalyi volt. Közel harminc 

rendezvényt  tartottunk, vagy  vettünk részt társrendezőként vagy közreműködőként a 

különböző eseményeken.  

Bővült a kínálati lehetőségünk az előző évhez képest. Egyre szélesebb körben ismernek és 

keresnek bennünket különböző programok lebonyolítását kérve. Ez évtől már akár 45-50 fő 

részére tudunk lovas kocsis túrát biztosítani a pusztába és bemutatni ezt a csodálatos 

környezetet, amely körül vesz bennünket. Bodrogi József megnyitotta az ONCSA-házat a 

nagyközönség előtt melyhez gratulálunk, és sikeres működést kívánunk neki. Természetesen 

egyesületünk partner a további működtetésben és a hozzánk érkező vendégeknek feltétlenül 

javasoljuk a kiállítás megtekintését is. 

Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárral.  Az év 

folyamán több alkalommal rendeztünk közösen egymást segítve különböző eseményeket. 

Több esetben közösen pályáztunk iskolás csoportok táboroztatására sikeresen. Az elmúlt év 

során egyesületünk hat különböző táborból érkező iskolás csoportnak biztosított változatos 

programokat. Programjainkon részt vett 250 fő.                                                                                   

A további programjainkon részt vevők összetétele a következő: családok, civil szervezetek, 

baráti társaságok, összességében mintegy 150 fő. 

Az év elején , január 24-én Tótkomlóson rendezték meg a Békés Megyei Kamrák Kincsei című 

bemutatót és vásárt. Egyesületünk koordinálásával nyolc fő, tizenöt különböző termékkel 

képviselte településünket a rendezvényen. Bodrogi József diópálinkája különdíjat kapott.  

Március 18-án nyitottuk meg Pusztaföldváron a Vásárhelyi pusztát bemutató 

fotókiállításunkat Kocsis Péter fotóiból. 

Április 18-án gyűlt össze az a lelkes csapat, akik az egyesületünk kezdeményezésére az 

önkormányzattal közös finanszírozásban megkezdte a több évre szóló fásítási programot, 

melynek kapcsán a településen áthaladó főút két oldalát fogjuk betelepíteni egy-egy fasorral. 

Első ütemben 50 db. gömbkőris került elültetésre. 

Május elsején a művelődési házzal közösen szerveztük meg az olvasókörben és annak 

udvarán  a nosztalgia majálist, ahová kb.120 fő látogatott ki és érezte jól magát. 

Május 16-án részt vettünk a TE Szedd országos akcióban, ahol mintegy 25 zsák szemetet 

gyűjtöttünk össze a település lakóival közösen. 



Július 18-án aktívan részt vettünk a falunap megrendezésében. Ennek keretében 

egyesületünk kezdeményezésére Kisné Károlyi Marianna mutatta be csodálatos 

babagyűjteményét. A Békés Megyei Vadász Kamara megkeresésünkre készséggel tartott 

vadászati kiállítást. Orosházi és Kardoskúti kézimunkázók mutatták be munkájukat egy 

kézimunka kiállítás keretében. 

Július 28-án állítottuk fel Csomorkányban a romtemplom területén az egyesületünk által 

készíttetett keresztet. 

Augusztus 15-én részt vettünk Csanádapácán a kakasfesztiválon , ahol a pörkölt főző 

versenyben Prozlikné Csorba Melinda pörköltje második díjas lett. Ez úton is gratulálunk 

neki. 

Szeptember 18-án a Fehér tó napján ismét beüzemeltük az olvasóköri kemencét és nagy 

sikerrel sütöttük egész nap a Kardoskúti pusztalángost és a túrós lepényt. 

Szeptember 27-én Tótkomlósi civil kezdeményezéshez csatlakozva ismét szemét gyűjtést  

tartottunk, ahol 12 zsák szemetet gyűjtöttünk össze a Kardoskút közigazgatási területét 

érintő közút két oldalán. 

Október 09-én Orosházán a Lehel úti óvodában vettünk részt családi napon, ahol Andrékóné 

kézműves foglalkozást tartott az ott lévő gyerekeknek.  

Október 24-én utaztunk Szarvasra az arborétumba tanulmányútra.  Az igazgató asszony 

túravezetése kapcsán megismerhettük a kert növényállományát, betekintést nyerhettünk a 

kapcsolódó pályázatokba, megismerhettük egy tanyaépület lehetséges XXI.sz.-i hasznosítási 

módját. 

November 07-én tartottuk első borkóstoló estünket, melyhez a levezetőnek  Lengyel 

Györgynek csak gratulálni tudunk. Ezen rendezvényt a jövőben programként már kiajánljuk 

vendégeinknek is  . 

November 10-én elindítottuk a szeptemberben meghirdetett „ Madárbarát leszek” című 

programunkat, melynek célja a gyerekek bevonása a téli madáretetésbe. 

November 16-án nyitottuk meg az egyesület szervezésében Kovács Andrásné 

gyűjteményéből készült képeslap kiállítást. A kiállított anyag az 1920-as évektől az 1970-es 

évekig ad betekintést az akkori kor szokásairól és építészeti stílusairól. 

November 28-án tartottuk az év utolsó nagy rendezvényeként a hagyományos András napi 

disznótort. Remélem egyre több résztvevő számára világos lesz, hogy mi is a célja ennek a 

rendezvénynek.? Szeretnénk a település lakóit kimozdítani otthonról, hogy együtt töltsünk 

néhány felhőtlen órát.  Egyesületünk tagjai nagy lelkesedéssel dolgoztak egész nap azért, 

hogy mindenki jól érezze magát. A rendezvényen megjelent 120-130 ember nem bánta meg, 



hogy elfogadta meghívásunkat. Az elkészített ételekkel a nagy többség elégedett volt és a jó 

hangulatról a Székkutasi Labozár Antal és zenekara gondoskodott. 

Köszönjük az egyesület tagjainak, az egyesületen kívüli segítőinknek és minden 

támogatónknak, aki bármilyen formában hozzájárult az év összes rendezvényének sikeréhez. 

Az eltelt mozgalmas év után újult erővel látunk neki a következő év programjainak a 

tervezéséhez és megvalósításához annak a reményében, hogy még többen igénybe veszik 

szolgáltatásainkat. 

  

                                                                                          Kocsis Péter                                                                                                                                  

                                                                                                            elnök 

          

  

 


