
A ’48-asok nélkül nem élhetnénk szabadon
Az 1848-as honvédek hősök voltak, büszkék lehetünk rájuk,  

mert megteremtették a szabadság lehetőségét –  
mondta Lázár János Székkutason.
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Az 1848-as honvédek megvédték a hazát. Hősök voltak, 
büszkék lehetünk rájuk, mert megteremtették a szabadság 
lehetőségét – mondta Lázár János országgyűlési képviselő 
március 14-én, este Székkutason, a Gazdaköri bálon.

A Székkutasi Kistermelők Szövetsége minden esztendőben 
tart megemlékezést az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére. Idén első alkalommal a Sportcentrum adott otthont 
az eseménynek.

A Gazdaköri bált Paplukács Dóra, a szövetség elnöke nyitotta 
meg. Lapunknak elmondta, az új elnökség tervei közé tartozik, 
hogy a jelenlegi 15-20 fős taglétszámot bővítsék, és fiatalok is 
csatlakozzanak hozzájuk. A cél természetesen továbbra is az, 
hogy a helyi kistermelőket szaktanácsokkal tudják segíteni.

- Az 1848-as honvédek megvédték a hazát. Igazi hősök vol-
tak, mert megteremtették a szabadság lehetőségét – jelentette 

ki beszédében Lázár János. Az országgyűlési képviselő szerint 
1848 fontos ünnep a vásárhelyiek és a székkutasiak számára, 
ugyanis a térségből sokan küzdöttek a magyarokért Kossuth hí-
vószavára.

- Más ünnep, mint például az államalapítás, vagy az 1956-os 
pesti forradalom távolinak tűnhet a környéken élők számára. 
Ilyenkor azonban a déd- és ükszülőinkre is emlékezünk. Ha 
nincsenek a ’48-as honvédek, ma nem élhetnénk, nem csele-
kedhetnénk, és nem beszélhetnénk szabadon – tette hozzá a 
miniszter.

Ezt követően a Kankalin Néptáncegyüttes lépett a bálozók 
elé. Székkutas testvértelepülési kapcsolatot ápol Révvel, így a 
romániai községből is érkeztek vendégek a mulatságra.

Megyeri József

A ’48-asok nélkül nem élhetnénk szabadon

ezerre, amelyet ruházkodásra és üzemanyagra tudnak majd 
költeni.

A döntések egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy 85 mil-
lió forint értékben írtak ki közbeszerzési eljárást a település 

aszfaltozása kapcsán. Itt négy 
ajánlattevő pályázatát várják, 
hogy utána dönteni tudjanak a 
legkedvezőbb mellett. Ha ezek 
lezajlanak majd, akkor – a ter-
vek szerint – augusztusban el is 
indulhatnának a munkálatok, 
amelyek során „az összes asz-
faltos utca új aszfaltos burkola-
tot fog kapni” – szögezte le Szél 
István, Székkutas polgármeste-
re.

Döntöttek arról is, hogy egy – 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő – szórakozóhelyet öt és fél 

millió forintból fognak felújítani. Reményeik szerint a fiatalság 
rendezett körülmények közötti szórakozási lehetőségét teremti 
majd meg ez Székkutason.

Polgármesteri beszámolóban Szél István ismertette, hogy a 
csatornázás esetében hetven és fél százalékos a rákötési haj-
landóság, valamint elmondta, hogy a telep működése tökéletes.

G.

Beszámolók, döntések, közbeszerzés
Székkutas Község Önkormányzata rendes testületi ülését 

tartotta március 7-én, a Művelődési Ház tanácskozótermé-
ben. Az ülésen két napirendi pontban hoztak döntést, vala-
mint több előterjesztés is terítéken volt.

Elsőként egy közbiztonsági 
beszámolót hallgathattak meg 
Dr. Harkai István rendőr alez-
redestől, Hódmezővásárhely 
rendőrkapitányától. Elmondta, 
hogy sikeresnek értékeli az el-
múlt évet, ugyanis sikerült csök-
kenteni a településen a regiszt-
rált bűncselekmények számát, 
38-ról 29-re. A személyi sérü-
léssel járó balesetek esetében 
viszont úgy nyilatkozott, hogy 
azt mindenképpen tovább kell 
csökkenteni.

Majd beszámolót hallgathat-
tak meg Csuka Attila parancsnoktól is, a Hódmezővásárhelyi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokságról. Székkutas esetében ez azért 
érdekes, ugyanis vonulási terület szempontjából Orosházához 
tartoznak, azonban jogilag Hódmezővásárhelyhez.

300 ezer forintos támogatást szavaztak meg a helyi körzeti 
megbízotti gépjármű tankolására. Arról is döntés született, hogy 
a helyi polgárőrök támogatását is megemelik 100 ezerről 300 
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A gazdákat tájékoztatták
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei 

Szervezete és a Települési Agrárgazdasági Bizottság márci-
us 2-án tájékoztatót tartott Székkutason, a Művelődési Ház 
nagytermében.

Az agrárfórummal kapcsolatban kérdeztük Kispál Ferencet, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei elnökét, 
aki elmondta, hogy ez most már hagyomány, így minden évben 
– amióta megalakult a kamara, tehát harmadik évben – tartják 
a téli roadshowkat. Ezeken mindig az aktuális információkat 
mondják el. Majd így folytatta az elnök: „Másfél hónapig tarta-
nak ezek az agrárfórumok, egy nap két településre megyünk el, 
tehát minden településre eljutunk, és mindenütt tájékoztatjuk a 
gazdákat, termelőket.”

A témák során szóba került az új, szegedi Nagybani Piac, 
amely várhatóan májussal nyitja majd ki kapuit, és korszerű kö-
rülményeket kínál majd a termelőknek.

De tájékoztatást hallhattak a növényvédelmi törvényről és 
aktualitásairól is az érdeklődők, valamint földügyi aktualitások-
kal is ismerkedhettek.

A Vidékfejlesztési Program aktualitásai során kiderült, hogy 
59 jogcím van, ilyenek például az állattenyésztés vagy kertészet, 

Bekukkantó Székkutason

Nőnapi megemlékezés 
Székkutason

Március 5-én, délután Székkutason a nők tiszteletére 
szerveztek összejövetelt a Művelődési házban.

A programot Szél István, Székkutas polgármestere nyitotta 
meg köszöntő beszédével, majd Virágh Mihály és zenekara, va-
lamint Fodor Károly nótaénekes szórakoztatta a megjelenteket.

„Minden évben megemlékezik Székkutas Község Önkor-
mányzat a székkutasi hölgyekről. Az idei egy kicsit rendhagyó, 
hiszen az előző esztendőkben minden civil szervezet rendezett 
nőnapi megemlékezést, ebben az évben viszont csak egy meg-
emlékezést tartunk” – mondta el Szél István.

A fellépők után kaláccsal és teával kedveskedtek a megje-
lent hölgyeknek. Sz.Viktor

tehát mindenféle jogcím megjelenik. Ezeket 3-4 oldalas tájé-
koztatóba sűrítették össze a pályázatokhoz, amelyek így segítik 
a gazdálkodókat.

Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatosan hallhatták a meg-
jelentek, hogy chippel fog működni, olyan lesz, mint egy bank-
kártya, le lehet húzni, és így információkhoz juthatnak majd 
egyszerűen. 

G.

Az elsősök megmutatták, hogy milyen szépen olvasnak már, 
és az ovisokkal közösen a tornaszobát is birtokba vették, ahol 
önfeledten kapcsolódtak be a közös játékba a kisebbek is. A 
nagyobbak ritmusgyakorlatokkal, mondókával, vidám énekkel 
és tánccal adtak ízelítőt az iskolai életből.

A másodikosok a tavasz jellemzőit elevenítették fel az 
óvodásokkal közösen: az ismeretek rendszerezése egy-egy 
feladathoz kapcsolódott, így légző- és ujjgyakorlatokat, szem-
mel követést fejlesztő feladatot végeztek a tanulók a színezés 
mellett. Itt sem maradhattak el a tavaszi dalok. Minden ovis 
nagy örömmel vett részt a játékos foglalkozásokon, jól érezték 
magukat.

Szeretettel várjuk a leendő kisdiákokat  majd az augusztus 
végi, szokásos ovi-suliváltó napokon és természetesen szep-
temberben az iskolapadokban.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető

A Gregus Máté Tagintézményben a „Bekukkantó nap” ke-
retén belül március 16-án, délelőtt a nagycsoportos óvodá-
sok, szüleik és az óvó nénik tettek látogatást, akiket nagy 
szeretettel fogadtak az 1. és 2. osztályos kisdiákok és a ta-
nító nénik.



VII. évfolyam 3. szám4

Apróhirdetés
Vakcinázott fehér, húshibrid és nagytestű sárga, kettős-

hasznosítású előnevelt csibe állatorvosnál előjegyezhető. 
Telefon: 0630/360-6662

Húsvéti akció!
10% kedvezményt biztosítunk 

április 1-ig a megrendelt síremlékre.

Pólya Ferenc műkőkészítő
Kútvölgy, Bem József u. 8.

Telefon: 0670/946-8015, 0662/221-998

’48 öröksége nem üresedett ki

Előadás a tejtermékekről

Március 15-én Székkutason is megemlékezést tartottak, 
ahol Szél István mondott köszöntő beszédet. – 48’ öröksége 
nem üresedett ki, különösen nem a helyi közösségek szint-
jén. Ezen az ünnepen nemzeti trikolorba öltöznek telepü-
léseink, és kokárdát tűznek szívük fölé polgárai, hogy feli-
dézzék múltunk egyik legnagyobb korszakát – mondta el a 
polgármester.

Reggel nyolc órakor ünnepi istentisztelettel kezdődött az ün-
nepi sorozat. Az igét Jakab Zoltán Tibor plébániai kormányzó és 
Vladár Sándor református lelkész hirdette.

Kilenc órakor zászlófelvonást és koszorúzást tartottak a ’48-
as kopjafánál. Ezek után az ünneplők a Művelődési házban foly-
tatták a megemlékezést.

Szél István mondott ünnepi köszöntőt.
„Március idusán büszkék lehetünk, mi, székkutasiak, vásár-

helykutasiak, hiszen van mire emlékeznünk. A vásárhelykutasi, 

sóshalmi és hódmezővásárhelyi emberek becsületesen kivet-
ték a részüket 1848 forradalmából. Ha 168 esztendővel visz-
szapörgetjük a történelem kerekét, felidézhetjük azt is, hogy a 
Csongrádi Nemzetőrség felét megalakulásakor vásárhelyi, vá-
sárhelykutasi polgárok alkották” – mondta el Szél István, Szék-
kutas polgármestere.

Az ünnepi műsort a Gregus Máté Általános Iskola diákjai és a Suli 
Színpadosok adták elő. Felkészítő tanáruk Kovács Lászlóné volt.

A községben hagyományosan ezen az ünnepen díszpolgári 
címet adományoznak azoknak, akik sokat tettek Székkutasért. 
Idén Valtner Lászlóné részesült ebben a kitüntetésben. Posztu-
musz díszpolgári címet kapott Tóth János. Az elismerést Tóth 
Jánosné vette át.

A megemlékezések végén megnyitották Hézső Ferenc Mun-
kácsy-díjas festőművész kiállítását.

Sz.Viktor

Március 5-én, délután Székkutason Dr. Könyves Tibor, a 
szerbiai MEGATREND Egyetem Topolyai Bioélelmiszer Elő-
állító Kar tanára tartott előadást a savanyított tejtermékek 
jelentőségéről.

A prezentáció egy rövid előadássorozatnak a befejező része 
volt. Az első állomás a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Kar 
szervezésében jött létre.

Az előadás a savanyított tejtermékek jelentőségéről illetve 
előállításuk egyéb problémáiról, illetve a balkánon jellegzete-
sen előállított savanyított tejtermékek bemutatásáról szólt.

„Én úgy gondolom, hogy a helyes táplálkozásnak egy komoly 
részét képezik a tejtermékek, és ezen belül az erjesztett tejter-
mékek. A savanyított termékek nagyon fontos szerepet töltenek 

be a táplálkozásunkban, nagyon egészségesek” - nyilatkozta Dr. 
Könyves Tibor.

Kovácsné Rostás Erzsébet, a Székkutasi Olvasókör elnöke el-
mondta, hogy ő Svájcban tanulta meg a joghurt készítés alapjait és 
azóta előszeretettel teszi családja asztalára ezt a házi finomságot.

„A Székkutasi Olvasókör azért szervezte meg ezt az előadást, 
mert fontosnak tartjuk, hogy a vásárolt házi tejből otthon min-
denki elő tudja állítani a kívánt tejterméket” – mondta el Ko-
vácsné Rostás Erzsébet.

Sz.Viktor
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ISKOLAI HÍREK
A Bekukkantó napon a leendő elsősök és szüleik ismer-

kedhettek az iskolával, a héten pedig nyílt napokat tartot-
tunk az alsó és felső tagozaton, melyre az érdeklődő szülő-
ket vártuk szeretettel.

Nagy örömünkre az elmúlt időszakban számos versenyen 
vettek részt diákjaink és szerepeltek eredményesen. A BFMK 
által meghirdetett Petőfi szavalóverseny döntőjébe jutott Bánfi 
Kata és Szabó Gabriella. Katát a zsűri különdíjban részesítette. 
A Bendegúz nyelvész verseny megyei döntőjében Bánfi Kata, 
Bajnóczi Fanni és Dóda Gréta tanulók képviselték iskolánkat,  
közülük Bajnóczi Fanni 7.osztályos tanuló 6. helyezést ért el.

A Klauzál Gábor Általános Iskolában megrendezett angol 
szépkiejtési versenyen Bánfi Kata 7. osztályos tanuló az előkelő II. 
helyet szerezte meg. Orosházán a  Református Két Tanítási  Nyel-
vű Általános Iskola által szervezett angol nyelvi versenyen kiemel-
kedő siker született, hiszen Bajnóczi Fanni 7. osztályos tanuló az I. 
helyen, Mihály Bálint 4. osztályos tanuló a II. helyen végzett.

A Tiéd a Szó-Tár német csapatverseny regionális döntőjében 
csapatunk (Bajnóczi Fanni, Bajnóczi Bonita, Bánfi Kata, Schnei-
der Krisztina) II. helyezést ért el, az országos döntőbe való jutás-
hoz még egy pont kellett volna! 

A Fekete Sasban megrendezett „Próbáld ki magad” játékos 
szakmaismereti vetélkedőn a Baranyi Dóra, Bánfi Kata és Mé-
száros Barnabás 7. osztályokból álló csapatunk a III. helyen vég-
zett.  Gratulálunk mindenkinek a szép eredményekhez!

Tantestületünk az elmúlt héten 3 napos továbbképzésen vett 
részt a székhelyintézménnyel együtt, melyen egy új program-
mal, a Komplex Instrukciós Programmal ismerkedtünk meg, 
melynek fokozatos bevezetésére kerül sor iskolánkban.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Székkutasi Pe-
tőfi Vadásztársaságnak a támogatásáért, melynek köszönhetően 
350 000 Ft értékben 2 db laptop, hangfalak és egyéb informatikai 
eszközök beszerzésére volt lehetőségünk.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető

Átadták a Kakasszéki 
Vendégházat

Március 22-én, délelőtt átadták a Kakasszéki Vendégházat. 
Az ünnepségen Kovács Gábor tulajdonos mondott beszédet. 

Kovács Gábor célja, hogy Kakasszék visszanyerje régi hírét, 
hiszen valamikor presztízs volt a település élni, lakni. Az üzlet-
ember hat évvel ezelőtt kezdett el szülőfalujának fejlesztésébe, 
és úgy gondolta, hogy a vendégház tud lenni egy olyan transz-
parens dolog, ahol példát tud mutatni, hogy milyen minőséget 
lehet Kakasszéken produkálni.

- Szerettem volna mintát adni ezzel a közösségnek. Néhány 
éve már kialakítottuk a közösségi házat. A továbbiakban pedig 
a biogazdaságot szeretném fejleszteni a településen. Nagyon 
remélem, hogy a hódmezővásárhelyi önkormányzat felújítja a 
kakasszéki tavat, és ha ez megtörténik, akkor a következő kez-
deményezésem az lesz, hogy a tó melletti strandot is korszerű-
sítsem – fogalmazott Kovács Gábor a megnyitón.

Az épület energiatakarékos és környezetbarát. A négy lakó-
szoba mellett a központi helyiségben kapott helyet a közös étke-
ző, agro-turisztikai bemutatótér és kóstolótér, valamint található 
még benne szauna és pihenő is.

A fejlesztés következő szakaszában építik ki a kerti pihenőhe-
lyet, a kerti tusolót, a grillező- és főzőhelyet, valamint a homokozót.

ÉR.

Családi események
Február hónapban:

 

Születés: Baranyi Katalin és Pleskó Andrásnak Leila Kata 
utónevű gyermeke.
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: nem volt 

2016. április 9-én (szombaton) 17 órakor a Művelődési 
Házban láthatják a KÁVA Kulturális Műhely által vezetett 

Szélmalmok projekt záró eseményét, a székkutasi csoport 
előadását. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Az óvoda egy varázslatos hely. Varázslatos világ egy kis-
gyermek számára, aki először tölti idejét az otthonától, 
szüleitől távol, de különleges hely egy felnőtt számára is. 
Mesevilág, ahová belépve az ember leteszi mindennapos 
gondjait, és feltöltődik a gyermekek őszinte szeretetével. 
Valtner Lászlóné Gy. Molnár Katalin egy ilyen intézménynek, 
a székkutasi óvodának volt dolgozója, majd vezetője 40 évig.

Katika 1952. november 24-én született Hódmezővásárhelyen. 
Kisgyermekkorát Sóshalmon, Hódmezővásárhelyen, majd Csi-
csatéren töltötte; itt ismerkedett meg a számok világával, és a 
betűvetéssel is. A csicsatéri iskolában, 
ebben az időben Berei Béláné Ilonka 
néni volt a tanító, aki nagy szeretettel 
és türelemmel tanította a gyermeke-
ket; akinek sugárzó egyéniségéről 
tanítványai ma is megemlékeznek. 
Hiszi és vallja, hogy tanítójának, ta-
nárainak személyisége meghatározó 
volt abban, hogy a későbbiekben ő 
maga is a pedagógiai hivatást válasz-
totta. Az általános iskola felső tagoza-
tát már benn, a faluban, Székkutason 
járta. Szeretettel emlékezik meg itteni 
tanárairól is: Szénási Gyuláné Mária 
néniről, és osztályfőnökéről, Büchen-
bauerné Kati néniről. Pályaválasztás 
előtt állva, határozottan tudta, hogy 
a mezőgazdasági pályát választja, 
hiszen tanyán nőtt fel, és ez egyet 
jelentett a föld és a munka szerete-
tével; természetes volt számára az 
is, hogy kövesse szülei példáját, és 
maga is gazdálkodással foglalkozzon. 
Sikeres felvételi vizsga után bekerült 
a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági 
Technikumba. 1971-ben érettségizett, középfokú mezőgazdasá-
gi végzettséggel jött haza, Székkutasra. Mindenképpen szeretett 
volna tovább tanulni, jelentkezett is a Mezőgazdasági Főisko-
lára, de abban az évben a túljelentkezés miatt létszámfelettivé 
nyilvánították. Ez azt jelentette, hogy csak a következő évtől tud-
tak neki helyet biztosítani a hallgatók között. Egy évet várni kel-
lett tehát. Véletlen volt ez a várakozás? Ma már tudja, hogy nem. 

A felszabadult egy évet hasznosan szerette volna eltölteni: 
munkát vállalt a Községi Tanács Adóosztályán ügyintézőként. 
Itt kereste fel őt Papp Károlyné Gizike néni, aki akkor már ve-
zető óvónőként dolgozott a székkutasi óvodánál, és akiben, a 
későbbiekben egy nagyszerű embert ismerhetett meg. Gizike 
néni alkalmas személyeket keresett óvodájába képesítés nélkü-
li óvónőnek; ezzel az ajánlattal kereste meg a fiatal Katikát, aki 
rögtön igent mondott, bár fogalma sem volt még ekkor, hogy 
mit kell csinálnia egy óvónőnek. Véletlen volt ez a találkozás? 
Tudja, hogy nem. Márai Sándor nagyszerű gondolata magyará-
zatot ad erre: „Nem hiszek a véletlen találkozásokban…Semmi 
sem érkezik idejében, semmit sem ad az élet akkor, amikor fel-
készültünk rá…Azt hisszük, játszik velünk valaki. De egy napon 
egyszer észrevesszük, hogy csodálatos rend és rendszer volt 
mindenben…két ember nem találkozhat egy nappal sem előbb, 
csak amikor megértek e találkozásra.”

1971 szeptemberében, képesítés nélküli óvónőként belépett 
az óvoda kapuján. Egy teljesen új világ tárult elé. Így emlékezik 
meg erről az új élményekkel teli időszakról: „Be kell vallanom, 
embert próbáló volt, mert az ismeretlenben, hozzáértés és tu-
dás nélkül eleget tenni nem volt egyszerű.” Képzeljünk el 30, 
sokszor 35 zsibongó kisgyermeket, akinek érdeklődését föl kell 

ébreszteni és meg kell tartani – nem könnyű feladat! 1972-ben 
újabb fordulat következett be életében. A fenntartó intézmény 
és a vezető óvónő szorgalmazására lehetőséget kapott arra, 
hogy nappali tagozaton továbbtanuljon a Szarvasi Óvónőképző 
Főiskolán. Vállalta. Amilyen nehéz volt a képesítés nélkül vég-
zett munka az óvodában, olyan könnyedén végezte el a főisko-
lát, mert az 1 év tapasztalata, amit a székkutasi óvodában meg-
szerzett, hozzásegítette ahhoz, hogy könnyebben megszerezze, 
elmélyítse a szakma új ismereteit. Minden tárgyat szeretett és 
nagy tudásvággyal szívta magába az előadásokon hallott új is-

mereteket. Tanulmányi évei során Tu-
dományos Diákmunkában vett részt, 
a kutatás végén elkészült dolgozatá-
val országos II. helyezést ért el. 1974-
ben államvizsgázott; tanulmányait 
kitüntetéssel végezte. Ugyanennek 
az évnek az őszén, immár diplomás 
óvónőként folytatta a munkát a szék-
kutasi óvodában. 1975-ben férjhez 
ment Valtner Lászlóhoz, házasságuk-
ból 3 gyermek született: ’77-ben Ba-
lázs, ’79-ben László, és ’86-ban Vivien. 
Hálás szívvel emlékezik szüleire, akik 
sokat segítettek neki abban, hogy 
munkáját mindeközben zavartalanul 
végezhesse. 

1977-ben átvette az intézmény ve-
zetését, amelynek vezetője volt 32 
éven keresztül. Munkája során mind-
végig hatékonyan képviselte az intéz-
ményt és vele együtt a legfőbb célt: 
a gyermekek érdekeit. Munkatársai 
szerint igazságos és jó vezető, szak-
mailag elismert óvónő volt. Amint 
belépett az óvoda kapuján, a problé-

mákat és személyes gondjait letette, így mindig jó hangulatban 
tudott dolgozni. Ezt a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört a gyer-
mekekkel és a kollegákkal való munka során is megtartotta, 
munkatársaitól maga is elvárta. Megnyugtató hangneme akkor 
is megmaradt, amikor kritikáit kellett megfogalmaznia. Nega-
tív észrevételeit mindig építő jelleggel tette meg, a felmerülő 
problémákra azonnal megoldást keresett. Nem csak a gyer-
mekekkel, hanem munkatársaival, beosztottaival is figyelmes 
volt: mindenkinek meghallgatta, és figyelembe vette a prob-
lémáit. Mindenben támogatta az ott dolgozó óvónők szakmai 
fejlődését, előmenetelét; továbbtanulásuk esetén helyettesíté-
süket is megoldotta. Gyermekszerető és családcentrikus volt; 
nyílt és barátságos természetével a gyermekekkel is azonnal 
szót értett. Döntéseit úgy hozta meg, hogy abban mindvégig a 
gyermekek érdekeit tartotta szem előtt. Szívvel-lélekkel végez-
te hivatását.

2009. év végén Prémium Éves Nyugdíjprogramba került; a rá-
következő évben, 2010-ben, 58 éves korában, 40 éves munkavi-
szonnyal nyugdíjba ment. Ő maga így ír a mögötte álló 40 évről: 
„Végtelen nagy elégtétel és boldogság az élettől, hogy nyugdíj-
ba vonulásomig mindvégig azt csinálhattam, ami nekem nagy-
nagy örömet jelentett… nagyon sok kisgyermek tette életemet 
gazdaggá egyéniségével, szeretetével.”

Nincsenek véletlenek – „csodálatos rend és rendszer” van 
mindenben. Van oka és miértje annak is, hogy ő erre a különle-
ges pályára került.  Sikeres szakmai életútjának, a község szol-
gálatára tett kiemelkedő és magas szintű munkájának elisme-
réseként Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
díszpolgári címet adományoz Valtner Lászlónénak.

Valtner Lászlóné
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Emberi életünk szomorú tanulsága, hogy sokszor későn 
vesszük észre, kik azok, akiknek sokat köszönhetünk. Akik 
jót tesznek, puszta jelenlétükkel is segítenek. És sokszor 
megköszönni is elfelejtjük nekik jócselekedeteiket. Miért? 
Mert természetes, hogy vannak, hogy csendben, szó nélkül 
szolgálatot tesznek. 

A mai napon Tóth Jánosra emlékezünk, aki évtizedeken ke-
resztül teljesített szolgálatot Székkutason. Szolgálatot, a szó leg-
nemesebb értelmében.

Tóth János 1943-ban született Hódmezővásárhelyen. Édesap-
ja: Tóth József, sírásó volt; édesanyja: Kiss Erzsébet, türelem-
mel, szeretettel nevelte 7 gyermekét, akik közül János volt a leg-
fiatalabb. 1973 júliusában kezdett el a helyi általános iskolában 
dolgozni gondnokként; munkáját ugyanebben a munkakörben 
2000. február 18-ig végezte. 1979-ben házasságot kötött Kövér 
Borbálával, akinek mindvégig hű társa volt.

Mint ember szerény volt, kedves és szolgálatkész. Évtizedeken 
keresztül végzett munkája, szolgálata során, a munkatársaival, a 
vezetőivel, az őket körülvevő gyermekekkel soha nem volt sem 
mérges, sem türelmetlen; sem elégedetlen. Teljes odaadással, 
hivatástudattal végezte iskolagondnoki feladatát. Minden reggel 
5 órakor elfoglalta szolgálati helyét a Fehér Iskolánál, hogy mire 
a tanulók megérkeznek, fűtött, meleg tanterem várja őket. Köztu-
dott, hogy az intézményekben sokáig fával, szénnel kellett fűteni. 
Ez azt jelentette, hogy a Fehér Iskolánál 100-150 mázsa szenet kel-
lett lerakni, tárolni egy fűtési szezonra. János egyedül hordta be 
ezt a melléképületekbe, a fát maga aprította fel a begyújtáshoz. 
Soha egy szóval nem kifogásolta a neki kiosztott elvégzendő fel-
adatokat, nem elégedetlenkedett a nehéz munka és a munkakö-
rülmények miatt. Reggel, iskolakezdésre nem csak az udvart, de 
az iskola körüli járdákat is felsöpörte.  Ha kellett, estébe nyúlóan 
is végezte feladatát. Abban az időben is voltak szülők, akik reg-
gel 6 órára jártak dolgozni, mielőtt a tanítás megkezdődött volna. 
Gyermeküket, az iskolánál már ott tevékenykedő János bácsira 
bízták, akinek természetes volt, hogy a fűtési-takarítási teendők 
mellett odafigyel a gondjaira bízott gyerekekre is. Elvégzett mun-
kájáért soha nem várt elismerést, soha nem hangsúlyozta, nem 
emelte ki, hogy mennyit dolgozott.

Amikor a rendszerváltozás után a hitélet újból megszervezésre 
került, az iskolában is lehetőség nyílt hittan oktatásra, fakultatív 
jelleggel. 1991-től Őze Sándorné tanárnő tartotta a hittanórákat 
a Fehér Iskolában a gyermekeknek közel 10 évig. Tóth János, 

abban az időben még az iskolánál dolgozott, és mivel Istenhívő 
ember volt, a hitoktatás ügye mellé állt, azt mindenben támogat-
ta. Maga rendezte be és készítette el a hittanosok számára a már 
oktatáshoz nem használt tantermet: padokkal, székekkel, táblák-
kal szerelte fel. Saját pénzén kályhát vásárolt a közösség számá-
ra: minden nap meleg teremmel várta a hittanosokat. Karácsonyi 
csomagjukat ő készítette el: az ünnepi Szentmisén csak át kellett 
adni azt a gyermekeknek. A helyi katolikus egyháznál is jó szolgá-
latot végzett. Az egyházközség gondnokságának aktív tagja volt: 
mindig kivette részét a munkából. Amiben csak tudott, segített. 
Rendezte és rendben tartotta a kertet, télen elsöpörte a havat a 
templom elől; munkája eredményeképpen Isten háza mindig 
rendezetten fogadta a híveket. A rendszerváltozás után elsők közt 
lépett be a Keresztény Demokrata Néppártba, nagy szerepe volt a 
helyi szervezet kialakításában, vezetésében.

A katolikus egyház karitatív tevékenységét végző szervezetével, 
a Máltai Szeretetszolgálattal is kezdeményezte a kapcsolat felvéte-
lét. Megszervezte a Szeretetszolgálat helyi adományosztó helyisé-
gét; rendszeres ruhaosztással, alkalmankénti ételosztással gondos-
kodtak a település nélkülözőiről. Ehhez a jótékonysági munkához 
több segítőtársat is szervezett, akik mellé álltak a nemes cél ér-
dekében. De nem csupán ezen a szervezeten keresztül segített 
embertársain. Sokszor kéretlenül elsöpörte a havat az idős, beteg, 
magányos emberek háza elől. Meglátogatta a beteg embereket; fi-
gyelmességéről, önzetlenségéről sokan ismerték. Testvérként sze-
retett minden embert: felnőttet és gyermeket egyaránt.

A legutóbbi időkben is aktív volt. A munkát soha nem hagyta 
abba. Kerékpárjára kosarakat, vödröket szerelt, azokban hoz-
ta-vitte a palántákat, virágtöveket, facsemetéket, majd odaaján-
dékozta azoknak, akiknek megígérte. Szerette, óvta-védte a ter-
mészetet. Feleségével együtt elsőként ültette el a biokertészet 
gondolatát a helyi közösségben. Ő maga, saját kertjében is ezen 
elvek szerint dolgozott.

Sem pénzkereső munkájáért, sem önkéntes, segítő tevé-
kenységéért soha nem várt köszönetet, sem elismerést; minden 
tettét a tiszta önzetlenség és a jóakarat vezérelte; vállalt felada-
tait alázattal végezte. A helyi közösség nevében ezúton mon-
dunk neki köszönetet emberi jóságáért és elvégzett munkájáért.

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köz-
ség szolgálatára tett kiemelkedő és magas szintű munkája el-
ismeréseként Posztumusz Díszpolgári címet adományoz Tóth 
Jánosnak.

Tóth Jánosra emlékezünk

Kitartás, tisztelet és becsület – ez a titka Bozó Istvánné 
szerint egy hosszú házasságnak. A székkutasi asszony 1965-
ben esküdött meg férjével. 

Egy május elsejei ünnepségen ismerkedett meg Bozó István 
és Albert Zsuzsanna. Szerelem volt első látásra, így az akkor 19 
éves lány és 22 éves fiú 1965-ben összeházasodott.

- Mint minden ember életében, így nálunk is akadtak az 
évek során nehézségek. Sokszor kezdtük nulláról az életünket – 
mondta Bozó Istvánné.

A nyugdíjas házaspárnak négy gyermeke és öt unokája van - 
ők adtak és adnak erőt a mindennapokhoz.

Beszélgetésünkben természetesen megkérdeztük, mi a titka 
egy hosszú házasságnak. Zsuzsa néni szerint a kitartás, egymás 
tisztelete és a becsület az, ami ennek kulcsa. 

Mindketten a helyi állami gazdaságban, majd TSZ-ben dolgoz-
tak. Még manapság is eljárnak néha napszámba, valamint az ott-
honi teendőiket is ellátják, például a gyümölcsfáikat gondozzák.

Boldogító igen: 50 év után is

Az 50 évet decemberben ünnepelték meg, a házaspár egy 25-
30 fős ünnepségen újra kimondta a boldogító igent. 

Megyeri József 
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Meghitt emlékezés
Székkutas Község Önkormányzata, a Szent Mihály Plé-

bánia és a református egyház közös tiszteletadást tartott a 
kommunizmus áldozatainak tiszteletére a Művelődési Ház 
nagytermében, február 25-én.

16 éve emlékezünk meg február 25-én, Magyarországon a 
kommunista diktatúrák világszerte 100 milliós áldozatot követe-
lő rendszereiről, azóta tartjuk a kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapját hazánkban.

Egy rövid kis ünnepséggel rótták le tiszteletüket a Fehér Gár-
da mozgalom áldozatai, mártírjai előtt; illetve azok előtt, akik a 
Rákosi-rendszerben – a kommunista diktatúra legkeményebb 
éveiben – életüket vesztették, életüket áldozták a hazáért és a 
községért.

Közösen elénekelték a Himnuszt, majd Szabó Emese telepü-
lési képviselő, Vladár Sándor református lelkipásztor és Varga Ár-
pád Attila katolikus, hitoktató tanár mondtak ünnepi köszöntőt.

A megemlékezésen közreműködött a Székkutasi Nyugdíjas 
Klub Kékibolya Népdalköre, amely során előadták a Ha én ró-
zsa volnék… kezdetű dalt. Igazán érdekessé tette a műsorukat 
az, hogy harmonikás zenei kíséret kísérte a produkciót.

A Gregus Máté Általános Iskola diákjai és pedagógusai is tisz-
teletüket tették az emlékezésen.

G.

Vadriasztókat osztottak
Március 3-án, délután Hódmezővásárhely és Székkutas 

között közúti ellenőrzés keretén belül vadriasztó készüléke-
ket osztottak a rendőrök, felhívva ezzel a figyelmet a vadak 
okozta veszélyhelyzetekre.

A Csongrád Megyei Baleset Megelőzési Bizottság és a Csong-
rád Megyei Vadászkamara együttes akciója zajlott március 3-án, 
délután Vásárhely és Székkutas között. A rendőrök közúti elle-
nőrzés céljából leállították az autósokat, és ha mindent rend-
ben találtak, felhívták a figyelmet a vad – gépjármű ütközéses 
balesetek veszélyeire, valamint egy vadriasztó készüléket adtak 
ajándékba.

„Az ilyen jellegű balesetek komoly rizikófaktort jelentenek 
közlekedésbiztonsági valamint vadgazdálkodási szempontból. 
Fontos, hogy a járművezetők figyelmét felhívjuk, hogy nem csak 
párzási időszakokban, és nem csak a táblával jelzett szakaszo-
kon kell óvatosan közlekedniük, hanem az erdősávok, termő-
földek mellett is” – mondta el Vad Róbert, a Csongrád Megyei 
Baleset Megelőzési Bizottság titkára.

Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet min-
dig elkerülni a balesetet, hiszen sokszor hirtelen, féktávolságon 
belül lép a vad a gépjármű elé. Az viszont nem mindegy, hogy 
mekkora sebességről kell vészfékezni a vezetőnek és mekkora 
lesz az ütközés ereje.

Az ilyen jellegű balesetek elkerülése érdekében az autósok-
nak egy vadriasztó sípot adtak át az intézkedő szervek.

Sz.Viktor

Újabb siker Kovács Leilától
Az idén is, mint az utóbbi 7 évben, 

Kovács Leila a Hódiák SE atlétája a Vá-
rosi Sportnapon elismerést vehetett át 
a 2016-ban elért tanulmányi és spor-
teredményéért.

Leila a pécsi egyetem turizmus-ven-
déglátás szakán tanul, s 4,00 átlagot ért el 
a tavalyi tanévben. 

A Téli Dobó országos bajnokságon 5. 
lett gerelyhajításban, majd az Egyetemi 
és Főiskolás Bajnokságon is ezt a helye-
zést sikerült elérnie, ahol még diszkoszvetésben és súlylökésben 
is indult. Az utánpótlás országos bajnokságon új egyéni csúccsal 
felállhatott a dobogó 3. fokára. Ebben az évben már a felnőttek 
között is megmérette magát, s a Magyar Felnőtt Bajnokságon és 
a Szuper Ligában is 7. lett újabb egyéni legjobbját elérve.

Bevallotta, hogy nem könnyű a tanulás és munka mellett a 
sportot is ilyen magas fokon űznie, de addig szeretne erre áldoz-
ni, amíg örömet szerez számára az edzés, a versenyzés.


