
Kedves Olvasó! 

Porcsin Zsolt 
 újságíró, médiaszakértő

Legelőször a közösség 
ünnepe. Mindannyian 
szerteszéjjel vagyunk 
a világainkban a ma-
gunk családi, munka-
helyi, személyes, meg-
élhetési, közvetlenebb 
vagy némi távolságot 
tartó kapcsolatainkkal. 

Kedves  Kardoskút iak!  
Kit kézfogással köszöntünk, 
másnak csak bólintunk, 
nem fukarkodunk annak 
kimondásával, hogy „Jó 
napot!”, de azért nem hí-
vunk meg bárkit egy ku-
picás koccintásra a saját 

főzetű pálinkánkból. Még-
is együtt vagyunk inkább, 
mint külön. Ha közös dol-
gainkról esik szó, akkor 
vagyunk igazán együtt. 

Egy új lap megszületése 
felelősség. Akkor vállalunk 
újabb terhet, a teherrel járó 
örömöt és felelősséget, ha 
tudjuk, hogy képesek va-
gyunk megfelelni mind-
annak, ami ezzel együtt 
jár. Ennek tudatában, ilyen 
megfontolásból születnek 
gyermekeink, újabb és 
újabb vállalásaink. Öröm 
és keserűség, több hétköz-
nap, kevesebb ünnepnap 

– így kerek a világ, így szép. 

Aki eddig eljutott az olva-
sásban, ahhoz már lehet 
konkrétabban és közvet-
lenebbül szólni. Mondjuk 
ki világosan: egy település 
lapjának akkor van értelme, 
ha a településről, annak 
lakóiról szól! Ha azokkal az 

ügyekkel foglalkozik, ame-
lyek az ottaniakat érdekli. 
Ha azokat az eseményeket 
rögzíti, amelyek tényleg 
megörökítésre méltók. Ha 
vitás kérdésekben min-
denkinek szót ad, akinek 
érdemi mondandója van. 
Ha nem kendőzi el az eset-
leges problémákat, nem 
kíván szebb, másabb képet 
mutatni a valóságnál. Ha 
a felelős álláspontoknak 
ad teret a felelőtlen beszó-
lások ellenében. Ha nem 
hivatalos és elutasító, ha-
nem közvetlen és befogadó. 
Ha nem kioktat és eltaszít, 
hanem megértő és nyitott. 
Az a helyi lap teljesíti be a 
feladatát, amelyik felerősíti, 
megsokszorozza azokat a 
közösségről, a közös ügyek-
ről szóló beszélgetéseket, 
amelyek elhangzanak két 
szomszéd között a kerítés-
re könyökölve, utcasarkon 
találkozó két ismerős kö-
zött a deréknak támasztott 

kerékpár mellett ácsorogva, 
vagy akár a pult fölé hajolva 
két korsó sör kíséretében. 
Egy igazi helyi újság min-
denkié. Nem egyénenként 
külön-külön, nem sorok-
ra felparcellázva, hanem 
együttesen. Egy igazi helyi 
újságban nem az éppen erős 
többség okítja ki, szólja le 
a kevesebbeket, hanem a 
közös gondolatokat, meg-
oldásokat keresik. Egy igazi 
helyi újság csak a valóról 
szólhat, nem engedheti meg 
magának, hogy más legyen 
beleírva, mint amivel olva-
sói találkoznak kapujukon 
kilépve. Egy igazi helyi újság 
nem lehet más, csak őszinte.
Ha nem így működik a lap, 
akkor olvasatlanul begyúj-
tanak vele a cserépkályhá-
ban. Mert csak arra való. Ne 
feledje ezt egyetlen lapkészí-
tő sem! Most ünnepeljünk! 
Legyen okunk rá sokáig!

Egy új lap ünnep
Varga Pál

Szeretettel köszöntjük 
Önt a Kardoskúti Hír-
mondó próbaszámá-
nak olvasása közben.  
 
Helyi érték alcímet visel a 
lap, mert szeretnénk, ha 
valóban egy helyi értéket 
képviselne Kardoskút la-
kóinak életében. Mint az 
újszülöttek a világot, mi 
is csak most kezdjük meg-

tapasztalni a települési 
újság szerkesztését. Fon-
tosnak tartjuk, hogy egy 
kistelepülés - mint Kar-
doskút - is rendelkezzen 
saját újsággal. Az internet 
világát éljük, de azért még 
nem minden háztartásban 
köszön vissza a világháló. 
Fontos tehát, hogy azok-
hoz a családokhoz is el-
jussanak az információk, 

akik nem rendelkeznek 
internet eléréssel. És azért 
valljuk be, egy nyomtatott 
újság az mégis csak más, 
kézzel foghatóbb. Idősza-
ki megjelenést tervezünk, 
szerteágazó témakörökkel 
kívánunk megjelenni, a 
település életét bemutatni. 
Programajánlók, közér-
dekű adatok és hasznos 
információk mellett ak-

tualitások is megtalál-
hatóak lesznek az újság 
hasábjain. Szeretnénk 
minél szélesebb körben 
bevonni a helyi embere-
ket a település életébe. Jó 
olvasgatást kívánunk és 
bízunk benne, hogy ez az 
újság valóban helyi érték 
lesz Kardoskút életében!
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Polgármesteri köszöntő

Kedves Kardoskútiak, 
kedves Barátaim!

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntök minden ked-
ves olvasót abból az al-
kalomból, hogy először 
jelenik meg a Kardoskúti 
Hírmondó,  amely remé-
nyeim szerint az elkövet-
kező időben – időszaki 
lapként  - rendszeresen 
tájékoztatja  olvasóit 
falunk eseményeiről, tör-
ténéseiről, programjai-
ról és információt nyújt 
aktuális dolgainkról. 
 
A szerkesztők kérésére 
röviden bemutatkozom, 
h i s z e n  s ok an  v an na k 
olyanok annak ellenére, 
hogy kardoskúti „benn-
szülött” vagyok, kevésbé 
ismernek. És ez természe-
tes, hiszen sokan az utóbbi 
időben települtek Kardos-
kútra és a fiataloknak én 
már „történelem” vagyok.

1952-ben születtem Kardos-
kúton és gyakorlatilag a hon-
védségnél eltöltött sorkato-
nai szolgálati idő kivételével 
itt éltem le eddigi életemet. 

Szüleim mezőgazdasági 
tevékenységet folytattak, 
tanyasi gyerekként nevel-

kedtem. Általános iskolai 
tanulmányaimat a Pusz-
taközponti általános isko-
lában végeztem. Büszke 
vagyok arra, hogy olyan 
nagyszerű tanítóim, ta-
náraim voltak, mint Ko-
vács Gábor, Lantos György, 
Lenti József, Molnár Jó-
zsef, Csotó Nagy István. 

1969-től 1977-ig a Kardos-
kúti Rákóczi Mezőgazda-
sági Szövetkezetben dolgoz-
tam és ebben az időszakban 
érettségiztem az Orosházi 
Kossuth Lajos Mezőgazda-
sági Szakközépiskolában. 
Fizikai munkásként nem kis 
meglepetés ért, amikor – 25 
évesen – az akkori járás leg-
fiatalabb tanácselnökének 
választottak 1977 évvégén.

1990-től  polgármester-
ként szolgálom Kardoskút 
Község Önkormányzatát. 
Részese voltam annak az 
átalakulásnak, mely a falu 
közművesítését, komfor-
tosabbá válását, élhetőb-
bé tételét eredményezte.

Húsz éves településirányí-
tó munkám elismerése-
ként 1998. március 14-én 
a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztje ki-
tűntetésben részesültem.

Nős vagyok, feleségem 
Ramaszné Tóth Ibolya a 
Kereskedelmi és Hitelbank 
Zrt. dolgozója. Három gyer-
mekünk már nagykorú.  

2010. október 03-án meg-
tartott önkormányzati vá-
lasztáson hatodik alkalom-

mal kaptam bizalmat a vá-
lasztópolgároktól a polgár-
mesteri tisztség betöltésére.
 
Kardoskút Község lakossá-
gával, gazdasági és civil szer-
vezeteivel együttműködve, a 
megválasztott képviselő-
testület tagjaival közösen 
munkálkodva kívánom 
Kardoskút további fejlődé-
sét előmozdítani a 2010-
2014 közötti időszak alatt.

Célkitűzéseim az elkövet-
kező években az alábbi-
akban foglalhatók össze 

– a teljesség igénye nélkül:

- Következetesen - pártpoli-
tikától a lehetőség határáig 
mentesen – vállalásunknak 
megfelelően, független-
ként vinni településünk 
ügyeit, képviselni érdekeit.

- Ki kell állni a helyi önkor-
mányzatiság, a helyi önál-
lóság megtartásáért, a helyi 
önigazgatás fenntartásáért. 
Földrajzi elhelyezkedésünk 
miatt körjegyzőségbe való 
társulás csak a helyi ér-
dekek nagyfokú csorbu-
lásával valósulhatna meg.   

- Mindenkor biztosítani 
kell az intézményeink mű-
ködéséhez szükséges for-
rásokat, hiszen az oktatás, 
az egészségügy, a szociá-
lis ellátás, a közművelő-
dési feladatok közvetle-
nül érintik lakosságunkat.

- A szociális ellátás fejlesz-
tése, bővítése, az idős em-
berek segítése szükséges 
és fontos a településünk-

re is jellemző átlagéletkor 
emelkedése miatt. Ehhez 
szükséges a tanyagondnoki 
szolgálat létrehozása, fel-
tételeinek megteremtése. 

- Infrastruktúra fejlesztés 
terén elő kell készíteni, 
esetleg meg kell kezdeni 
a szennyvízcsatorna há-
lózat kiépítését.

- Közlekedés fejlesztés terén 
bizakodhatunk az Oros-
háza-Mezőhegyes közötti 
közút felújításában. To-
vábbra is napirenden kí-
vánjuk tartani az Oros-
háza-Kardoskút közötti 
kerékpárút megépítését.

- Szükséges részvételünk 
az Ivóvíz- minőségjavító 
programban, valamint a  
Regionális Hulladékgazdál-
kodási renszer kiépítésében.  

- Támogatnunk kell a Kar-
doskúti Fehértó Termé-
szetvédelmi területhez kö-
tődő fejlesztéseket, turisz-
tikai  célú programokat.

- Célként kell megfogalmazni 
– bár eszközeink korlátozot-
tak – a munkahely teremtést, 
a munkahelyek megtartását.

Megköszönve bizalmukat 
kérem segítségüket, ja-
vaslataikat, segítő jellegű 
kritikáikat, hogy közösen 
dolgozva eredményesen 
fejlesszük, tegyük szebbé, 
élhetőbbé falunkat, ahol 
minden helyi lakos és idelá-
togató vendég jól érzi magát.

Ramasz Imre
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Bemutatkozik az új testület

1975. március 16-án születtem Orosházán. 2004 óta dolgozom közalkalmazottként a helyi 
önkormányzatnál. Jelenleg Orosházán lakom. Büszkén vallom magam Kardoskútinak, hi-
szen itt születtem, itt nőttem fel. Napjaim nagy részét a településen töltöm. Szeretem amit 
csinálok és sok minden ehhez a faluhoz köt. Ismerem a helyi embereket és a problémái-
kat. Fontosnak tartom meghallgatni mások véleményét és a jó elképzeléseket felkarolni. A 
község weboldalát szerkesztve bevonom a nyilvánosságot az önkormányzat és a testület 
munkamenetébe. Fontos e téren a nyílvánosság, hiszen a települést érintő döntésekről van 
szó. Szeretném, ha a ciklus alatt és azt követően a közösségi élet még jobban fellendülne 
a településen. Helyben kell tartani az iskolát és az önkormányzatot. Segíteni kívánom az 
időseket, fiatalokat és a sportot. Minden Kardoskút hasznára váló javaslatot és ötletet támo-
gatni fogok. A szociálisan rászorulók számíthatnak segítségemre. Köszönöm mindenkinek,  
aki bizalmával megtisztelt a választáson. Kérem, hogy ezentúl is keressenek gondjaikkal, 
ötleteikkel személyesen vagy telefonon:30/281-9995, e-mailben: vargapal@kardoskut.hu

Varga Pál

Pusztai Ádám

Szeretném megköszönni a bizalmat azoknak, akik szavazatukkal a Képviselő-testületbe 
juttattak. 1956. július hó 2. napján születtem Orosházán. Kardoskútra 1987-ben költöztünk. 
Két lány gyermeket neveltem fel. Idősebb lányomék által boldog nagypapa vagyok. Párommal 
harmonikus kapcsolatban élek. Végzettségem esztergályos, mely szakmában 40 évet töltöttem, 
ebből  36 évet az OVM Karsai Zrt-nél. Következő négy év alatt célom, hogy diákjaink általános 
iskolai tanulmányaikat településünkön tudják elvégezni. Feladataink között szerepel a csatorna 
hálózat kiépítés anyagi feltételeinek megteremtése. Ez terhet jelent településünk lakóinak. Támo-
gatom az erre a célra benyújtott pályázatok legkedvezőbb megvalósításának tervét. Támogatom 
a gyalogjárdák egybefüggő betonra való cserélését és az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút 
kiépítését. Szeretném, ha minden korosztály minél többet mozogna, sportolna. Ezt teljes erőmből 
támogatni fogom. A szociálisan rászorulók bízhatnak támogatásomban. Ezen kívül támogatom 
településünk fejlődését szebbé, biztonságosabbá tételét. Bízom a település fejlődésében, jövőjében! 

Iskolai végzettségem: JATE TTK SZEGED matematika-fizika szakos tanár. Nős vagyok, három 
gyermek apja. Választási ígéretemnek megfelelően szeretnék maximálisan eleget tenni az ott 
elhangzottaknak. Minden – a településen élők érdekeinek megfelelő – kezdeményezést támoga-
tok és felkarolok. A lakosság jobb ellátását szorgalmazom, a pozitív változásokat elősegítem. A 
településen élők – korosztálytól függetlenül – kezdeményezéseit, problémáit, gondjait összegyűj-
töm és a testület elé terjesztem és az ott hozott határozatokról, döntésekről tájékoztatást adok.
Elérhetőségeim: 5945. Kardoskút, Petőfi u. 16. Tel.: 68-429-302, 
E-mail: pusztaiadam@globonet.hu

Mórocz Lajos

Gombkötő Lajos

1950-ben születtem Kardoskúton. Tősgyökeres kardoskúti vagyok. Feleségem általános iskolai 
tanár. Gyermekeim Gábor és Krisztina közgazdász végzettségűek, mindketten banki dolgozók. 
1981 óta vagyok kisiparos, majd vállalkozó. Jelenleg nyugdíj mellett még folytatom a vállalkozá-
som, víz- gáz fűtés szerelőként. A rendszerváltás óta vagyok képviselő, 2002 óta alpolgármester. 
Igen sok társadalmi munkát végeztem a rendszerváltás előtt, utána pedig képviselőként igyekez-
tem a település javát szolgálni. Mindig képviseltem a hozzám fordulók igényeit, a település alapel-
látásait. Egészségügyet, iskolát, óvodát, kultúrát és a sportot támogattam erkölcsileg és anyagilag 
is. Fontosnak tartom, hogy fenntartsuk az iskolát és az óvodát. Orvos legyen a településünkön, 
minél előbb elkészüljön az Orosháza- Tótkomlós közötti út felújítása. Elkészüljön a kerékpárút 
Orosháza és Kardoskút között. Rászorultság alapján fontos a szociális segítség erősítése. Az idő-
sekre és fiatalokra még nagyobb figyelmet kell fordítani. Harcolni kell a település önállóságáért.

probaszam_2010_11.indd   3 2010.11.07.   12:56:25



4 2010. novemberKARDOSKÚTI HÍRMONDÓ

Letette az esküt az új Képviselő-testület
2010. október 14-én a Pol-
gármesteri Hivatal tanács-
termében tartotta első ala-
kuló ülését Kardoskút Köz-
ség Önkormányzatának 
nemrégiben megválasz-
tott Képviselő-testülete 
 
A megjelenteket a Himnusz 
elhangzása után Pusztai 
Ádám korelnök köszöntöt-
te, majd Tibáné Hamvasi 
Zsuzsanna, a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke tar-
tott tájékoztatót a választás 
eredményéről. Ezt követően 
került sor az önkormányzati 
képviselők és a polgármes-
ter ünnepélyes eskütételére. 
A megválasztott képviselők 
Tibáné Hamvasi Zsuzsan-
nától átvették megbízó-

leveleiket, majd Ramasz 
Imre polgármester úr el-
következendő négy évre 
vonatkozó hivatali prog-
ramjának ismertetésével 
folytatódott az alakuló ülés. 
Az ülés ünnepélyességét 
emelte, hogy a köztársasági 
elnök, Schmitt Pál videó 

üzenetben üdvözölte az új 
testületet és kívánt ered-
ményes munkát a tagoknak.  
A napirendi pontok között 
szerepelt az ügyrendi bizott-
ság megválasztása, illetve a 
polgármester és a testület il-
letményének megállapítása: 
Polgármester alapbére 

bruttó 347.850Ft + költség- 
térítés. Képviselői alap tisz-
teletdíj: bruttó 12.000.-Ft, 
alpolgármester tiszteletdíja: 
képviselői alap tisztelet-
díj + 4000.-Ft. Ügyrendi 
bizottság tag: képviselői 
alap tiszteletdíj + 2000.-Ft, 
ügyrendi bizottság elnöke: 
képviselői alap tiszteletdíj+ 
4000.-Ft.Az alpolgármester 
személyére - az előzetes 
egyeztetések után - Ramasz 
Imre polgármester Gomb-
kötő Lajos személyében tett 
javaslatot. Az alpolgármes-
ter megválasztására titkos 
szavazással került sor. Ez 
alapján a ciklusban az al-
polgármester - folytatólago-
san - Gombkötő Lajos lett.

Kardoskút Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selő-testülete az alakuló 
ülésen nem csak esküt 
tett, de pár fontos kér-
désben már  döntött is.

Bejelentések napirendi  
pontban Ramasz Imre pol-
gármester javaslatot tett a 
vörösiszap-katasztrófa áldo-
zatainak 200.000.- forintos 
megsegítésére. Javaslata sze-
rint két nagy segélyszerve-
zet (Magyar Vöröskereszt és 
Ökunemikus Segélyszerve-
zet) számlaszámára egyen-
lő részben utaljunk pénzt. 
Emellett ismertette, hogy 
jelentkezett egy kardoskúti 
magánember, aki ötvenezer 
forintot hozzátesz a testület 
által megállapított összeg-
hez. Mórocz Lajos képviselő 

úr egyetértett a két nagy 
segélyszervezet általi tá-
mogatásra, de az összeget 
400.000.-forintra emelné. 
Az utóbbi javaslatot egyhan-
gúan elfogadta a testület, így 
Kardoskút összességében 
450.000.- forintot utal a 
környezeti katasztrófa által 
sújtott terület támogatására.

A Településünkön előző-
leg összegyűjtött adomány 
is célba ért, nem sokkal 
a gyűjtést követően. Hogy az 
adomány biztosan oda ke-
rüljön ahová szánták, Nagy 
László elkísérte a rakományt.  
Elmondása szerint leír-
hatatlan az ottani helyzet. 
Fél óra után már kaparta 
a levegő az ember torkát. 
Jól jött minden segítség.

Támogató határozat

NB

Varga Pál

probaszam_2010_11.indd   4 2010.11.07.   12:56:30



52010. november KARDOSKÚTI HÍRMONDÓ

Szakadó eső várta a pusz-
ta szerelmeseit szeptem-
ber 18-án Kardoskút-
Pusztaközponton. 

A rossz idő ellenére szépen 
gyűltek az emberek, hiszen 
az évnek egyetlen napján 
van lehetőség közelebb-
ről is megismerkedni a tó 
szépségével. Szürkemarha 
pörkölt illata keveredett 
citeraszóval a Baraczkosi 
Olvasókör udvarán dél-
előtt, ahol a nap kulturális 
programjai zajlottak. Itt 
volt az általános iskolások 
versenyének kiindulópontja, 
illetve az Önkormányzat 
jóvoltából üzemelő ingye-
nes dottó kisvonat is innen 
indult a kilátóhoz. Raj-
ki Judit kardoskúti fotós 

gyönyörű természetfotóit 
tekinthették meg az érdek-
lődők a múzeumban, illetve 
az olvasókör termében az 

„Így arattunk régen...” című 
kiállítást. A nap folyamán 
az olvasókör udvarára is 
kimerészkedhettünk, hi-
szen csodálatos napsütés 
köszöntött be ebéd után. A 
természetvédelmi területen  
szakvezetők mutatták be a 
kirándulóknak a táj értékeit, 
csodáit. A legelőre hajtott 
szürkemarhákat és juho-
kat testközelből nézhették 
meg egészen estig az ide 
érkezők. A program zárá-
saként a nagyszínpadon egy 
közös énekléssel búcsúzott 
a Körös-Körül Néptánc-
együttes és a Békés Banda.

Nem kedvezett a természet barátainak

Hogy is kezdődött...

Rajki Juditnak hívnak. 
16 éves lehettem, mikor 
kaptam a tesómtól egy 
filmes fényképezőgépet, 
majd egyre több időt töl-
töttem kattintgatással. 

Nagy-nagy izgalommal 
vártam, milyen képeket 
kapok az előhívás után. 
Mivel Kardoskúton élek, 
kicsi korom óta sokat 

jártam ki a fehértói kiski-
látóba, kellemest a hasz-
nossal összekötve első 
tájképeimet, és azóta is a 
képeim nagy részét a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park 
területén készítettem, és 
készítem.  Mikor 18 éves 
lettem, nagy válaszút elé 
érkeztem, döntenem kel-
lett, hol akarom folytatni 
a tanulmányaimat. Sokat 
gondolkoztam, mihez 
lenne kedvem, majd, mint 
derült égből a villámcsa-
pás rájöttem, valójában 
csak egy dolog van ami-
vel szívesen foglalkoznék 
a későbbiekben, és ez a 
fotózás. A következő két 
évben a békéscsabai Kós 
Károly Szakképző Isko-
lában tanultam fényké-

pész szakon, valamint 
Hódmezővásárhelyen a 
Digitál Fotó 2002 Kft-nél 
töltöttem a gyakorlato-
mat, ahol lehetőségem 
volt a fotózás minden te-
rületével megismerkedni.
A fényképész bizonyítvány 
megszerzése után úgy 
éreztem, van még olyan 
területe a képalkotásnak, 
amivel szívesen megis-
merkednék. Vonzott a 
kamerázás, az animáció-
készítés és a weblapszer-
kesztés. Elvégeztem hát 
a multimédia-fejlesztő 
szakot Mezőkovácsházán, 
a Hunyadi János Köz-
oktatási Intézményben.
Ma már a mindennapja-
im része a fotózás, hobbi-
ból szépen lassan hivatás 

lett. A szabadidőm nagy 
részét pedig az én kis ki-
látómban töltöm, mert: 
,,Szeretném látni a Napot, 
ahogy felkel. Száz har-
matcsepp lenni minden 
reggel, Szeretném látni, 
hogy földre száll egy an-
gyal, És nem vész semmi-
be a lenyugvó nappal…”

További fotók: www.kardoskut.hu

Rajki Judit

VP.
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Látogatás a Skanzenben
A Kardoskúti Képviselő-
testület jóvoltából szept-
ember második szombat-
ján közel ötvenen utaz-
hattunk el Szentendrére. 

Az időjárás sajnos nem ked-
vezett a kirándulásunkhoz, 
mivel koradélutánig ernyő-
vel a kezünkben jártuk be a 
Skanzen nevezetességeit. A 
borús-esős idő ellenére nem 
csüggedtünk el: egyesek kis-
vonattal, mások gyalogszer-
rel vágtak neki a tájegységek 

megismerésének. A nap fo-
lyamán úgy éreztük, mintha 
visszatekertük volna az idő 
kerekét, amikor felszálltunk 
a nemrégiben felújított fa-
pados vonatra. Ennek végál-
lomása a Kardoskúthoz kö-
zeli Mezőhegyes vasútállo-
másának mintájára készült.  
 
A Skanzenben töltött órák 
alatt betekinthettünk a múlt 
századi egyszerű paraszti 
világ életterébe, ezáltal min-
dennapjaikba, szokásaikba. 

Egy nap rövid, hogy az em-
ber elidőzzön kedve szerint, 
ám ahhoz, hogy képet- és 

kedvet kapjon, ez a kirándu-
lás nagyon jó alkalom volt.

NB

Negyedévszázada összejárnak
Szeptember utolsó kedd 
estéjén kettős ünnepet 
ültünk a Radnóti Mik-
lós Nyugdíjas Klub ze-
n é s  v a c s o r á s  e s t j é n .  
 
Örömünkre az adott okot, 
hogy az idén lett 25 éves 
a klub, illetve az Idősek 
Világnapja alkalmából kö-
szöntöttük hat kerekév-
fordulós szülinaposunkat 
is. Meghívott vendégeink 
között jelen volt alapítónk, 
Nagyné Szöllősi Teréz, aki 
hatalmas szülinapos tortá-
val kedveskedett régi klubos 
ismerőseinek. Megtisztelt 

Bennünket Ramasz Imre 
polgármester úr is felesé-
gével, aki az évfordulóra 
egy faliképet ajándékozott 
a klub részére. Ezen ünnepi 

alkalomból a tagság és a 
meghívottak emléklapot ve-
hettek át a jelenlegi klubve-
zetőtől. A vacsorás estre már 
délidőben megkezdődött az 

előkészület, hiszen klubo-
saink készítették el a vacso-
rát, amit jóízűen, zeneszó 
mellett fogyasztottunk el.

Megyei nyugdíjas talál-
kozón vettünk részt a 
Radnóti Miklós Nyug-
díjas Klub öt tagjával az 
Idősek Világnapja alkal-
mából  Nag yszénáson . 
 
Megyénk huszonhat nyug-
díjas klubjának, illetve 
egyesületének öt-öt tagja 

Idősek találkozója Nagyszénáson
képviseltette magát ezen a 
rendezvényen. A házigaz-
dák az idén a Nagyszéná-
siak voltak. A kulturális 
programok előtt - egy elő-
zetes felterjesztés alapján 

- minden klub egy-egy tagja 
elismerésben részesült. A 
Kardoskútiak közül Kocsis 
Jánosné, Jusztika néni ré-

szesült elismerő oklevélben, 
aki legidősebb aktív tagunk.  
 
Ezúton is gratulálunk neki 
és további jó egészséget 
kívánunk közelgő 88. szü-
letésnapja a lkalmából.  
 
Összejövetelünk egy fínom, 
közös ebéddel  ért véget.
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Gyönyörű napsütéses 
időben került megrende-
zésre szeptember utolsó 
szombatján a Lenti József 
emlékének tisztelgő kis-
pályás labdarúgó torna. 

Lenti tanár úr több, mint 
negyven éven át tanított 
Kardoskúton. Tanítói, il-
letve futball szakedzői vég-
zettséggel rendelkezett. A 
testnevelés órákat tartotta 
ő évtizedeken keresztül 
javarészt, de mivel annak 
idején nem volt a szakos ok-
tatás előtérben, így magyart 
és történelmet is tanított 
többek között. Amint vége 
lett az iskolai óráknak, már 
utazott is valamelyik kör-
nyékbeli településre, hiszen 
aktívan részt vett a focicsa-
patok edzésében. Sokan em-
lékeznek jó szívvel rá, mert 
nem csak az iskolapadokból, 
de a füves pályáról is ismer-

hették őt. Sportszeretete sok 
diákjára átragadt. Szigorú 
de emberséges pedagógus 
volt. Az idén nyolc csapat 
fogadta el a meghívásunkat 
első szóra. Jöttek, hiszen 
minden csapathoz kötődött 
a tanár úr. Ha nem is ma-
gukhoz a csapattagokhoz, 
de a csapat múltjához vagy 
egy településhez biztosan. 
Jó hangulatban, valóban 

sportszerűen zajlottak a 
mérkőzések. Kardoskút 
nagy örömünkre három 
csapattal is képviseltette 
magát. A délután folyamán 
meghívásunkra megtisztel-
te jelenlétével a tornát Lenti 
József özvegye, aki átadta az 
első helyezett díját. Továbbá 
tiszteletét tette Szűcs Fe-
renc - Lenti József egykori 
barátja, edzőtársa -, aki 

a Berta József Labdarúgó 
Alapítvány felajánlásából 
egy díjat adott át a gólki-
rálynak. A döntő 25 perces 
játékidejében döntetlennel 
zárt a Liget Sc. és a Barátság 
Osc. A hetes rúgó párbaj-
ban a Liget Sc. diadalmas-
kodott, így ők vihették el 
az első helyért járó kupát.

Az alábbi eredményekkel 
ért véget az idei 

Lenti József Kispályás 
Emléktorna:

I., Liget Sc.
II., Barátság Osc.

III., AKG
IV., Kardoskút-Somogyi 

Kft.
V., FC. Turul

VI., Kardoskút
VII., Csorvási Döbbenet

VIII., Kardoskúti Fiatalok

Lenti József emlékére

Adogató robot a sport szolgálatában
Helyi vállalkozók és ma-
gánemberek segítségével 
egy adogatógéppel bővült 
az asztalitenisz sportkör.

Megpezsdült az asztalite-
nisz élet a művelődési ház-
ban. Heti két alkalommal 

– kedden és pénteken 18 
órától – szakképzett edző 
irányításával fejlődhetnek a 
ping-pong iránt érdeklődők. 
A többi napokon sem marad 
el a gyakorlás, hiszen a fiata-
lok a művelődési ház előte-
rében ütik a labdát. Az edzé-
seken öt asztalon, átlagban 
húsz-huszonöt fő vesz részt.
Pár nappal ezelőtt interne-

tes asztaliteniszes oldalakon 
böngészve láttam egy ado-
gató robotot, amely amellett, 
hogy nagy segítség a beme-
legítésben, labdabiztossá 
teszi a használóját. Felke-
restem helyi vállalkozó-
kat azzal az ötlettel, hogy 
anyagilag támogassák a 
gép beszerzését. Mindenki 
pozitívan állt a kéréshez 
és ennek eredményeként 
2010. október 12-én az 
edzésre járók átvehették a 
sporteszközt. A hozzá tar-
tozó kiegészítő kellékeket 
magánemberek segítségé-
vel tudtuk megvásárolni.

T á m o g a t ó i n k n a k  e z ú t o n  i s  k ö s z ö n e t e t  m o n d u n k :
Gál Mihály vállalkozó (www.gumiska.hu), Halász István vállalkozó Lanimfa Kft.
Szabó László vállalkozó Szabó és Társa Bt. (www.szabolaci.hu), Továbbá Buzai Csaba, 
Kovács Jenő, Kovács Szabolcs, Pappné Neller Borbála, Ramasz Imre és Varga Pál

Varga Pál

VP
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Lassíts!
Szeptember végén üzembe 
helyezték azt a két sebes-
ségjelző táblát települé-
sünkön, amelyek közül az 
egyik az Orosháza felől, 
míg a másik a Tótkom-
lós felől nagy sebességgel 
érkező járművezetők fi-
gyelmeztetésére szolgál 
 
A Képviselő-testület döntött 
korábban a két, közel kettő-
millió forint összköltségű 
berendezés beszerzéséről és 

beüzemeléséről. A táblán a 
jelzőfény akkor gyullad ki, 
amikor a településre érkező 
autó 50km/h feletti sebes-
séggel közeledik. Azt hi-
szem, hogy nem okozok túl 
nagy meglepést amikor le-
írom, hogy nem volt nehéz 
a táblát működés közben 
lefotózni. Bízzunk benne, 
hogy a felvillanó figyelmez-
tetés hatására majd lassíta-
nak tempójukon az autósok.

Kardoskút Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje:

5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
e-mail: kardoskut@kardoskut.hu  

Tel.: 68-429-000,  
Fax: 68-429-050. 

Hétfőtől - csütörtökig 8,00 - 12,00 óráig 
illetve 12,30 - 16,00 óráig.  

Pénteken 8,00 - 13,00 óráig.

Közérdekű

Dr. Bradean Constantin
háziorvos

Telefonszámok:
Rendelő: 68/429-025

Mobil: 06/30/436-7058
e-mail: rendelo@kardoskut.hu 

Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-11:30, 15:00-16.00
Kedd: 8:00-10:30, 15:00-16:00

Szerda: 8:00-11:30, 15:00-16:00
Csütörtök: 8:00-10:30

Péntek: 8:00:11:30
K ö z p o n t i  o r v o s i  ü g y e l e t i  s z o l g á l a t :
2 0 0 6 .  j a n u á r  1 - t õ l  a  h á z i o r v o s i  k é s z e n -
l é t i  s z o l g á l a t o t  1 6 : 0 0 - t ó l  m á s n a p  r e g -
gel 08:00-ig a központi ügyeleti szolgálat váltotta fel.

Az ügyeletet ellátó orvos a 06-30-46-66-213 telefonszá-
mon érhető el.

56’ izzó ősze volt
A művelődési ház nagyterme várta egy közös emlékezésre 
az érdeklődőket október 23-a estéjén. Dr. Mészáros Erzsé-
bet jegyző ünnepi beszédét az általános iskolások műsora 
követte, amelyben egy korabeli naplórészlet került többek 
között felolvasásra. A szózat elhangzása után a Hősök 
Emlékművénél folytatódott az ünnepség. A koszorúzást 
követően minden résztvevő egy-egy mécsest helyezhe-
tett el az emlékmű talapzatán, fejet hajtva 56 hősei előtt.

VP

Varga Pál
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Kardoskúti Hírmondó 
Időszakonként megjelenő közéleti lap

Lapalapító: Kardoskút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
tel.:+36/68/429-000, e-mail: ujsag@kardoskut.hu
Felelős kiadó: Kardoskút Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: dr. Mészáros Erzsébet 
Szerkesztő: Pappné Neller Borbála 

Tördelő szerkesztő: Varga Pál 
Nyomdai munkák: Nagy László egyéni vállalkozó

Készült 400 példányban
Terjesztve: Kardoskút településen

ISSN:igénylés alatt 

Kardoskúti Bűnmegelőzési És Önvédelmi Egyesület
5945. Kardoskút,  Március 15. Tér 3.

Elnök: Ádász Ferenc
Tel.: 06/70-319-4414, e-mail: polgarorseg@kardoskut.hu

Családokért Szolgáltató Bt.
Tibáné Hamvasi Zsuzsa vállalkozó, területi védőnő

Kardoskút, Petőfi utca 12.
Tel.: 06/30/467-6104

E-mail:  csaladokert.bt@citromail.hu  
Várandós tanácsadás: szerda délelőtt.:  9-11 óráig

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:  
csütörtök délelőtt.:  9-11 óráig

Iskola egészségügyi ellátás: szerda és csütörtök  
délelőtt.: 8-9 óráig

A művelődési házban működő csoportok:
Női torna: 
hétfő és csütörtök: 
18.30-20.00
vezetője: 
Menyhárt Krisztina

Egészségjavító torna:
hétfő és szerda: 
17.15-18.00
vezetője: Nagy Erzsébet

Taekwoon-do:
kedd: 16.20-17.50 óra 
csütörtök: 16.00-17.30 óra
edző: Török Attila

Asztalitenisz ifjúsági 
edzés: 
kedd és péntek: 
18.00-20.00 óra 
edző: Bauer Károly

Asztalitenisz felnőtt klub:
szerda: 18.00-20.00
szombat: 15.00-től
klubvezető: Kovács Jenő

Nyugdíjas klub:
kéthetente kedden 
17.00 órától
klubvezető: 
Pappné Neller Borbála

Imacsoport: 
csütörtök: 14.00-16.00 óra
lelkivezető: 
Szemenyei Sándorné

Ifjúsági Klub:
Minden hétköznap 
16.30-tól 
a klubszobában

Falugazdász ügyfélfogadás Kardoskúton:
Hétfő: 8.00-15.30 óra között a művelődési házban

Falugazdász: Kovács Jolán Tel.: 06-20-530-5715
Ügyfélfogadás Orosházán (68/512-750 vagy 68/512-751)
Lehel u. 57. szám alatt (Fehér-kígyótól 50 méterre) 

Hétfőtől- csütörtökig 7.30-15.30-ig
Pénteken 7.30-12.00-ig

Jóga foglalkozásokat szeretnénk indítani a mű-
velődési házban. Amennyiben érdekli ez a faj-
ta testmozgás, kérem jelentkezzen a művelődési 
házban vagy a 06/30-2182-357-es telefonszámon.

Kardoskúti Kézműves Kör:
alkalmanként meghirdetve
vezető: Andrékó Pálné

PC-Kuckó:
alkalmanként meghirdetve
vezetője: Varga Pál

Életmód Klub:
alkalmanként meghirdetve
vezetője: 
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna

Könyvtár nyitva tartás:
hétfő-péntek: 
13.00-17.00 óra
A beiratkozás díjmentes!

Internetszoba:
hétfő-péntek: 
13.00-18.00 óra

A számítógép használat 
díjmentes, a nyomtatás és 
a fénymásolás díjköteles!

Iskolai  fog la lkozások:
kedd és szerda délután
tömegsport

csütörtök 12.00-15.00-ig
táncórák

Színjátszó kör alakult a 
művelődési házban, amely-
hez bárki kortól és nemtől 
függetlenül csatlakozhat 
díjmentesen. Minden pén-
teken 16.30-18 óráig és 
szombaton 13.30-15 óráig. 
 
Családi eseményekre te-
rembérlésre van lehetöség.

D. Tóth Máté
rendőr főtörzsörmester

körzeti megbízott

Békés megyei Rendőr- főkapitányság
Orosházi Rendőrkapitányság

e-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu
Körzeti megbízott iroda címe:

5945, Kardoskút Petőfi Sándor utca 66. szám
Tel.:68/411-344, +36/30/633-72-13
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Jubileumi tökfaragás
Öt éve faragjuk ki közösen 
ilyentájt, október végén a 
halloweeni töklámpásain-
kat a művelődési házban.

Az idén is szépszámmal 
készültek a szorgos kezek 
nyomán ötletes és érdekes 
töklámpások. A már meg-
szokott kategóriákban hir-
dettünk díjazottakat. Ez 
nem is volt olyan egyszerű 
feladat, hiszen majdnem 
mindegyik alkotás a maga 
nemében egyedi és díja-
zásra érdemes munka. Az 

eredményhirdetéskor ter-
mészetesen köszöntöttük a 
legifjabb faragónkat a négy 
éves Gál Dávidot és a legidő-

sebb résztvevőnket, Kalapáti 
Anna nénit is. Az idén a leg- 
kisebb tök készítője: Szen-
teczki Lili, a legnagyobbé: 

Őzse Richárd, a legvidá-
mabbé Lantosné Diána, a 
legrémisztőbbé Gál Richárd 
lett. A különdíjat Lunczner 
Gyuszi kapta, aki az est 
folyamán-látványos gyorsa- 
sággal- nyolc tököt is meg-
faragott
 
A Tökös buli végén a kö-
zel harminc résztvevővel a 
művelődési ház elé men-
tünk, ahol kiállítottuk a 
lámpásainkat, amiket az 
éppen „arrajárók” meg is 
csodálhattak. NB

Házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás az 1993. 
évi. III. törvény 57. § 
/1/ bek f. pontja alapján 
szociális alapszolgáltatá-
si tevékenység. Kardos-
kúton 2008 óta Tibáné 
Hamvasi Zsuzsanna és 
Szabóné  Miklós Ildikó 
végzi ezt a tevékenységet. 
 
Az ellátás célja: A házi 
segítségnyújtás keretében 
gondoskodni kell azokról 
az időskorú személyekről  
akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem 
képesek, és róluk nem gon- 
doskodnak. Azokról a pszi-
chiátriai betegekről, fogya-
tékos személyekről, vala-
mint szenvedélybetegekről, 
akik állapotukból adódóan 
az önálló életvitellel kapcso-
latos feladataik ellátásában 
segítséget igényelnek, de 
egyébként önmaguk ellá-
tására képesek. Azokról a 
személyekről, akik a reha-
bilitációt követően a saját 

lakókörnyezetükbe történő 
visszailleszkedés céljából 
támogatást igényelnek ön-
álló életvitelük fenntartásá-
hoz. Házi segítségnyújtást 
Kardoskút községben ál-
landó lakcímmel rendel-
kező személyek kérhetik.  
Feladata: biztosítani kell 
a gondozottak számára a 
megfelelő szociális, kultu-
rális higiénés körülménye-
ket. Segítséget adni a lakás 
tisztántartásához, az emberi 
kapcsolatok kiépítéséhez, a 
szorongás, a félelem felol-
dásához, a magány enyhí-
téséhez. Folyamatosan fi-
gyelemmel kísérni az ellátás 
területén jelentkező igények 
felmérését, ez alapján a gon-

dozás megszervezését, más 
szolgáltatási formákhoz 
való hozzáférés segítését és 
a tanácsadás biztosítását. 
 
A sz olg á ltatás  igény-
be vételének feltétele:  
a házi segítségnyújtás igény-
bevétele önkéntes, és az 
igénylő vagy a törvényes 
képviselő indítványára tör-
ténik. Formanyomtatvá-
nyon lehet kérvényezni az 
ellátást. A házi segítségnyúj-
tást a gondozási szükséglet 
alapján szociális szakértő 
bizottság határozata alap-
ján lehet igénybe venni. 
Helyi hatáskörben a gon-
dozási szükséglet vizsgá-
lata nélkül 3 hónapig lehet  

az ellátást igénybe venni. 

Az igényléshez a követke-
ző dokumetumok szüksé-
gesek: 

– kérelem  
– kitöltött adtlap 
– orvosi igazolás, záróje-
lentés  

– jövedelemigazolás 
– értékelő adatlap
 
A szolgáltatásért térítési díjat 
kell fizetni. Amennyiben a 
térítési díj a körülmények 
mérlegelése után méltány-
talan eredményre vezetne, 
a térítési díj összege mérsé- 
kelhető, növelhető illetve 
elengedhető.

Kardoskút községben a házi 
segítségnyújtást  a Csalá-
dokért Szolgáltató Bt.-nél 
lehet igényelni. Bővebb 
felvilágosítás  itt kérhető :  
 
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
Kardosút, Petőfi  u.12.
Tel.06/30/467-6104
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Mit szól hozzá? Helyi újság Kardoskúton

Kardoskúti tagintézmé-
nyünkben a 2009/2010-es 
tanévben kompetencia-
alapú oktatás bevezeté-
se kezdődött. A pályázat 
2010 augusztusában zárult, 
fenntartási időszaka öt év. 

Pedagógiai programunk 
kiemelt eleme a környe-
zetvédelem. Az elmúlt tíz 
évben iskolánk részt vett, 
illetve szervezte is a Fehértó 
Napját, ami eddig Puszta-
központon egynapos, szom-
bati elfoglaltságot jelentett. 
Iskolánk továbbra is fontos-

nak érzi a környezettudatos 
magatartás átadását, ezért 
úgy gondoltuk, hogy az egy 
nap programját iskolánk 
intézményi szinten tovább-
gondolja, és egy három 
hétig tartó, lehetőség szerint 
minél több, vagy minden 
tanulót megmozgató pro-
jektet épít rá. A tervezéskor 
szem előtt tartottuk, hogy 
minél sokoldalúbb képes-
ségfejlesztést valósítsunk 
meg, úgy, hogy a közösség-
építés továbbra is hangsú-
lyos maradjon. Ezzel pár-
huzamosan megterveztük a 

Fehértó Napjára a gyerekek 
csoportfeladatait. A Körös- 
Maros Nemzeti Park szer-
vezésében megrendezett 
programokon vettünk részt 
az összes tanulóval, úgy 
hogy számukra az iskola 
csoportversenyt szervezett. 
Emellett a többi iskolával 
együtt részt vettünk az is-
kolák közötti versenyben is. 
Az ezt követő héten a prog-
ram zárása, értékelése, ju-
talmazása volt a feladatunk, 
majd az elvégzett munkáról 
elkészült minden tanár 
beszámolója.  Mind a gyere-
kek, mind a projektet meg-
valósító felnőttek aktívan 
kivették a részüket a pro-
jektből, továbbá a hosszabb 
időn átívelő programoknak 
látható a közösségformáló 
ereje. Bízunk abban, hogy 
pedagógiai programunk 
minél több elemét úgy tud-
juk megvalósítani, hogy a 
tanulóink közben játszva 

Fehértó projekt - TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078
fejlődjenek, környezetü-
ket védő felnőtté váljanak.
Az iskolai foglalkozások-
kal párhuzamosan meg-
kezdődött az előkészület a 
Fehértó Napi csoportver-
senyre. Úgy terveztük, hogy 
a csoportok vegyes össze-
tételűek lesznek, az összes 
gyereket, aki nem tagja az 
iskolát képviselő csapatnak 
szétosztottuk 4 csapatra. 
A csapatok alakításakor 
figyelembe vettük a rokon-
szenvet a gyerekek között, 
és próbáltuk a képességek 
tekintetében is hasonló csa-
patokat létrehozni. A négy 
csapat élére egy-egy idősebb 
tanuló állt, és egy segítő 
tanár kísérte figyelemmel 
a munkájukat. Az igazgató 
felkérte iskolánk négy ta-
nárát, hogy tervezzenek és 
bonyolítsanak le egy négy 
állomásból álló vetélkedőt. 

Menyhárt Krisztina

Hegedűs János
villanyszerelő

Kincses Benjamin
tanuló

Fazekas Krisztián
tanuló

Farkas Ferenc
tanuló

Örülök neki. Még nem tudok 
semmit a lapról, de már most 
várom. Az újság révén azok 
is megtudják, hogy mi 
történik a faluban akinek 
nincs internetje. Sok si-
kert kívánok az újságnak!

Jó ötletnek tartom. Eddig 
a neten olvastam a híreket. 
Ezt mostmár az újságban 
is megtehetem. Javaslom, 
hogy a fiatalokról is szóljon. 
Például, hogy milyen jó 
kis élet van a müv. házban.

Örülök neki, hogy lesz egy 
saját újsága a falunak. Fő-
leg az időseknek nincs net 
otthon, így ezután ők is 
el tudják olvasni a híreket. 
A helyi sportéletről szíve-
sen olvasnék az újságban.

Nagyon jó ötlet! Fejlődik 
a falu, haladunk a korral. 
Időben értesülhetünk a 
programokról, események-
ről. Fontosnak tartom, hogy 
vizuális legyen az újság, mi-
nél több fotót tartalmazzon. 
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Ismét rendelhető hímzett Kardoskút póló
A nagy érdeklődésre való tekintettel ismételten meghírdetjük a lakosság körében a hímzett Kardoskút póló rendelé-
sének lehetőségét. A pólók minőségi, színtartó anyagból készülnek.  Elöl bal oldalon tíz centiméter magas Kardoskút 
község címere, hátul a lapocka vonalában a „www.kardoskut.hu” felirat található. A címer és a felirat egyaránt hímzett.

Sol’s lady „o” póló  
Méretek: S-XL 

Szín: pink, narancs, piros, 
sötétkék, világoskék, fehér, 
fekete, barack, zöld, sárga 

Ára: 2500 ft.

Sol’s lady v nyakú póló
Méretek: S-XL

Szín: pink, narancs, piros, 
sötétkék, világoskék, fehér, 
fekete, barack, zöld, sárga 

Ára: 2550.- Ft.

Sol’s people női galléros póló
Méretek: S-XL

Szín: pink, narancs, piros, 
sötétkék, világoskék, fehér, 
fekete, barack, zöld, sárga 

Ára: 3700.- Ft.

Sol’s passion női galléros póló
Méretek: S-XL

Szín: pink, narancs, piros, 
sötétkék, világoskék, fehér, 
fekete, barack, zöld, sárga 

Ára: 2950.- Ft.

Sol’s imperial  
UNISEX kereknyakú póló

Méretek: S-5XL 
Szín: pink, narancs, piros, 
sötétkék, világoskék, fehér, 
fekete, barack, zöld, sárga 

Ára: 2500.- Ft.

Gilden ultra cotton kerek-
nyakú UNISEX póló

Méretek: S-3XL 
Szín: hatvan különböző 
színben lehet rendelni, 

részletekről érdeklődjön. 
Ára: 2100.- Ft.

Gilden ultra cotton galléros 
ing

Méretek: XS-2XL 
Szín: pink, narancs, piros, 
sötétkék, világoskék, fehér, 
fekete, barack, zöld, sárga  

Ára: 2200.- Ft.

Baseball sapka,  
elöl hímzett címer.

Méretek: univerzális
Súly: 260gr/m2

18 színben, 100% brushed 
cotton twill

Ára: 1500.-Ft.

Sol’s regent kereknyakú, 
illetve galléros gyerek 

póló
-Méretek: 2A-12A

Szín: pink, narancs, piros, 
sötétkék, világoskék, fehér, 
fekete, barack, zöld, sárga.

Ára:2100.- Ft.

A pontos szín és méret táblázatban illetve bármilyen  
felmerülő kérdésben tájékoztatást ad:  

Varga Pál (30/281-9995)   
A megrendelést 2010. november 26-ig kell leadni.  

Szállítási határidő kettő hét,  
a termékeket előre kell fizetni! 

A feltüntetett árak bruttó árak,  
tartalmazzák a szállítási költségeket is. 

www.kardoskut.hu
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