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Motorosokkal telt meg a székkutasi sportpálya
A Székkutasi Motorosok Baráti Köre 2017. augusztus 5-én, szom-

baton, kilencedik alkalommal rendezte meg a már hagyományos 
Székkutasi Motoros Találkozót a Székkutasi Sportcentrum területén.

Felbőgtek a motorok Székkutason, amint megnyitotta a kapuit 
a IX. Székkutasi Motoros Találkozó. A motoros barátok az ország 
minden pontjáról érkeztek, igazi különlegességeket lehetett meg-
csodálni a Székkutasi Sportcentrum melletti területen. Az esemény-
re Kistelektől Budapestig, mindenhonnan érkeztek Székkutasra. 
A Sportcentrumban a focipálya mellett tucatjával sorakoztak fel a 
szebbnél szebb motorok. 

A 9 órakor kezdődő megnyitón Rostás Péter, Székkutas alpol-
gármestere köszöntötte a motorosokat, kellemes hűvös időt és jó 
szórakozást kívánva nekik.

Dovalovszki György, a rendezvény egyik szervezője és a Szék-
kutasi Motoros Baráti Kör titkára elmondta, hogy az egész napos 
esemény, nemcsak egy baráti találkozó, hanem egy közös emléke-
zés is. Fél 11-kor kezdődött ugyanis egy közös felvonulás, aminek a 
végén a motorosok közösen emlékeztek társaikra. 

„A felvonulás után visszatértünk a helyszínre és délben megebé-
deltünk. 13 órakor elkezdődött az ügyességi és a rekeszrakó ver-
seny, amiknek az eredményhirdetése után sörivásban is összemér-
hették tudásukat a vendégek. Végül este 8-kor egy retro buli zárta a 
napot” – mesélt a programokról Dovalovszki György. n.j.

A Gregus Máté Általános Iskola szeptember 1-jén, pénteken 
tárja ki újra kapuit diákjai előtt. Összesen 106 tanuló kezdi meg 
a tanévet az intézményben, köztük 8 első osztályos gyermek lépi 
át az iskola küszöbét. 

A Gregus Máté Általános Iskola a leendő kis elsősök iskolai kör-
nyezettel való megismertetését már az előző tanév végén elkezdte. A 
„végzős” óvodások az óvó nénikkel többször jártak az intézményben, 
hogy ismerkedjenek az ottani közeggel. Ezen kívül,  augusztus 29-én 
és 30-án ovi-suli váltónapokat tartanak, amelynek során a gyerekek 
játékos formában ismerkednek meg a tanítónénikkel és az iskolával. 
Ezen programon, illetve az első tanítási napra a szülők is elkísérhetik 
a leendő kisiskolásokat – tudtuk meg Patyi Évától, a Klauzál Gábor 
Általános Iskola Gregus Máté Tagintézményének vezetőjétől. 

A 8 első évfolyamos diák a 2. osztályosokkal tanul majd összevonva, 
ugyanakkor az alapozó tantárgyakat, úgy, mint a magyart, a környezet-
ismeretet és a matematikát, csoportbontásban fogják hallgatni. 

Szeptember 1-jén, reggel 8 órakor, ünnepséggel kezdődik a tanév, 
amely alatt többek között az első osztályosokat köszönti az intézmény 
emléklappal és ajándékkal, valamint erre az alkalomra a felsősök 
műsorral is készülnek. A nap osztályfőnöki órákkal folytatódik, ennek 
során az augusztus 31-én megkezdett tankönyvosztáson túl, minden 
lényeges információt megkapnak az évre vonatkozóan a diákok pe-
dagógusaiktól. Megbeszélik többek között a napközis ellátást, az ét-
keztetést, illetve felmérik az igényeket a különféle szakkörök terén is. 
Utóbbiakkal kapcsolatban Patyi Éva elmondta, számos lehetőséget 
kínálnak diákjaiknak a tanításon kívüli órák hasznos eltöltésére. Az 
alsó tagozatosok matek- és rajz szakkörön, valamint kézműves fog-
lalkozáson és fitnessen, illetve játékos tömegsporton vehetnek részt 
a 2017/2018-as tanévben. A felsősök dráma és informatika szakkör, 
valamint fitness és kézilabda foglalkozások közül választhatnak. A 
mindennapos testnevelés órákon felül ősszel a felső, tavasszal az 
alsó tagozatosok úszásoktatáson vesznek részt. 

Patyi Éva a tanév során várható programokkal kapcsolatban ki-
emelte, idén is sok közösségi programot terveznek, az intézmény 
révén és a községgel közösen is. 

Szeptember 5-én az 5. osztályosoknak gólyabulit rendeznek, 
amely az alsó és a felső tagozat közötti átmenet játékos formában 
történő átvezetése. A Fehér-tó napján Kardoskútra látogatnak majd 
el a diákok, illetve az alsósok számára a népmese napján meseve-
télkedőt is tartanak majd a Művelődési Házban. 

A Gregus Máté Általános Iskola ezen kívül az idén májusban az 
„Iskolaközpontú együttműködések támogatása” című EFOP pá-
lyázatra beadott anyagáról várja a bírálatot. Amennyiben ez pozitív 
lesz, úgy még több program valósulhat meg a 2017-2018, valamint a 
2018-2019-es tanévben. 

A tanév menetével kapcsolatban további fontos információk, 
hogy azok a tanulók, akik külterületről érkeznek, továbbra is meg-
oldhatják bejutásukat az iskolabusz segítségével. 

Az intézmény reggel 7 órától 17 óráig biztosítja a diákok felügyeletét.
Ács Helga

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
9/2016. (IX.27.) számú rendeletével megalapította a felsőoktatási 
intézményben tanulók ösztöndíj támogatását.

Ösztöndíj-kérelmet nyújthat be a székkutasi állandó lakó-
hellyel rendelkező fiatal, aki első diplomáját szerzi meg nappali 
tagozaton valamely felsőoktatási intézményben, és még nem 
töltötte be a 25. életévét, valamint más önkormányzattól nem 
részesül hasonló célú ösztöndíjban. Tanulmányi eredménye a 
2,51 átlagot eléri, illetve azt meghaladja.

Pályázatot benyújtani 2017. szeptember 30. napjáig lehet. (A 
pályázati adatlapot kitöltve és aláírva kell benyújtani.)

Mellékletként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
- első évfolyamos hallgató esetén hallgatói jogviszony létesíté-

sének igazolása, valamint érettségi bizonyítvány és a 12. év végi 
bizonyítvány másolatát. Magasabb évfolyamokon a benyújtást 
megelőző szemeszter eredményes befejezésének, és a fennálló 
hallgatói jogviszonynak az igazolását - önéletrajzot

A család jövedelmi, vagyoni viszonyairól az adatlapon kell 
nyilatkozni, annak tudomásul vételével, hogy azt a támogató 
önkormányzat a hatáskörrel rendelkező adóigazgatóság útján 
ellenőrizheti. 

A támogatás egy tanévre, azaz 10 hónapra szól, megállapítá-
sa esetén évi két részletben kerül kiutalásra (a második félévre 
szóló jogosultságot minden év február 20-ig kell igazolni). A tá-
mogatás összege maximum 10 000 Ft/hó.

A támogatást a képviselő-testület által erre a célra megválasz-
tott bizottság bírálja el, 2017. október 31. napjáig.

Hamarosan becsengetnek!
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21. századi körülmények, kényelmesebb élet – ezt ígérik a 
jelen fejlesztései Székkutason. A beruházásokról Szél Istvánt, 
Székkutas polgármesterét kérdeztük. 

Kutasi Hírek: Nagyon sok sikeres pályázaton van túl Székku-
tas, amelyeket már megvalósítottak, illetve amelyek még várják 
a megvalósulást. Miket érintenek ezek a beruházások?

Szél István: 2010-ben az önkormányzat 
és a képviselőtestület új alapokra helyezte a 
fejlesztési elképzeléseit. 2016 decemberéig 
közel 8 milliárd fejlesztési pénz érkezett 
Székkutas Község területére. Ezt folytatván, 
most közel 600 millió forintos támogatási 
összeget kapott a település. Ebből a közel 
600 millióból megújul a Művelődési Ház 
teteje, az Egészségház kívül-belül, a Pol-
gármesteri Hivatal kívül-belül, a csapadék-
vízelvezető-rendszer tovább bővül, illetve 
építünk egy piacjellegű árusítóhelyet. Ezen 

kívül még épül egy Piroschka Skanzen is. Kettő olyan pályázatun-
kat még nem bírálták el, amit beadtunk. Vidékfejlesztési pályázat 
mindkettő: van egy tanyai fejlesztési pályázat és van egy külterüle-
ti pályázatunk, amelyben egy mezőgazdasági vontatót és egy gré-
dert pályáztunk meg. És rengeteg olyan projektben vagyunk tagok, 
amely több önkormányzattal közösen valósul meg, és inkább az 
emberek mindennapjait befolyásolja, így például vannak egészség-
tudatossághoz, sportolási lehetőségekhez kapcsolódó pályázataink. 
Azt kijelenthetem, hogy amit a székkutasiak eddig szerettek volna, 
azt az országgyűlési képviselő segítségével mind meg is kaptuk.  

Kutasi Hírek: Ennek a közel 600 milliós pályázati forrásnak 
köszönhetően miben fog változni a székkutasiak élete?

Szél István: A körülmények 21. századiak lesznek. Ha csak ab-
ból indulunk ki, hogy az Egészségház kívül-belül megújul több mint 
100 millióból. A fogorvosi rendelő, a környezetével együtt, a védőnői 
részleg, a fizioterápia, a háziorvos rendelője megújul: szerintem ez 
nagyon látványos lesz. Eddig is törekedtünk arra, hogy a megújított 
épületek energetikai szempontból korszerűek legyenek, mert ezzel 
jóval kevesebbe kerül az épület fenntartása. Most tovább bővítjük 
a korszerűsödő épületek sorát. A Polgármesteri Hivatal az utolsó 
olyan intézmény, amit felújítunk. 120 ingatlantulajdonos érezheti 
most azt, hogy megbolygattuk a környezetüket ismét, de nagyon 
fontos a belvízelvezető-rendszer kiépítése. Ez már mind olyan be-
ruházás, ami a mindennapi életünket könnyebbé, kényelmesebbé 
teszi, és megtakarításokat eredményez a költségvetésben, ami után 
azt tudja mondani a település képviselőtestülete, hogy próbál majd 
visszaadni a székkutasiaknak. 

Kutasi Hírek: Milyen ütemben valósulnak meg ezek a fejlesztések?
Szél István: Idén 3 beruházást kezdünk el, de 2018 októberére 

mindennek be kell fejeződnie. 
Kutasi Hírek: Új ivóvíz Székkutason. Mit jelent ez a gyakor-

latban?
Szél István: Volt egy nagy projekt, ami előtt is iható, magyar 

szempontok szerint egészséges volt a székkutasi víz. De az uniós el-
várásoknak nem felelt meg, ezért az Európai Unió adott pénzt egy 
100 százalékos, vissza nem térítendő támogatottságú beruházásra, 
amelyben Hódmezővásárhely, Mártély és Székkutas volt érdekelt. Új 
kutat fúrtunk, új technológiát vezettünk be, sok helyen vízhálózatot is 
cseréltek. Így az eddigi iható és egészséges víz még ihatóbb és még 
egészségesebb lett. Most már Európai értelemben is tiszta a vizünk.

Kutasi Hírek: A most futó pályázatokon túl milyen tervek fo-
galmazódtak még meg? 

Szél István: Szeretnénk a hulladékszállítás rendszerét újragon-
dolni. Ez szeptember végére, október elejére valósulhat meg. Ez azt 
jelenti, hogy minden székkutasi háztartásnak új kukákat osztunk. A 
mostani barnaszínű kukák helyett egy zöldszínűt (60, 80 vagy 120 
literes űrtartalommal) fognak kapni, illetve mindenkinek lesz egy 
szelektív hulladékot gyűjtő sárga edényzete. A hódmezővásárhelyi 
gyakorlatot szeretnénk átvenni: az ürítéseket fogják számolni, kötele-
zően havi két ürítést kell kifizetni, a többit (a szelektív kukák haszná-
latával) akár meg is lehet spórolni. Az ürítések összege nem fog vál-
tozni, az ürítések mennyiségével lehet spórolni. Ez éves szinten több 
ezer forintot jelenthet. Ezzel párhuzamosan az ellenőrzést is el fogjuk 
indítani.  Minden kukára fel fogjuk ragasztani, hogy mit lehet bele-
dobni, mindenkit szórólapon fogunk tájékoztatni. Közösségellenes 
magatartást fog maga után vonni, aki a szelektív hulladékgyűjtőbe 
nem azt a szemetet teszi, ami belevaló. Én polgármesteri indítványra 
minimum százezer forint büntetéssel fogom azt az embert sújtani, 
aki nem tartja be az alapvető szabályokat. Lesz egy átmeneti állapot, 
de utána ezt sarkosan be fogom tartatni. Ugyanis a büntetést nem 
a lakosra fogják hárítani, hanem az önkormányzatra, akinek nincs 
hatása, kinek mi van az edényzetében. Mindig vannak apróbb felújí-
tások, amelyeket nem támogatásból, hanem saját erőből csinálunk 
vagy olyanok, amelyeket nem székkutasi fenntartású intézmények 
csinálnak. Ilyen például az általános iskola felújítása közel 4 millió fo-
rintból. Saját költségből, 5 millió forintból újítjuk fel az óvodai udvart. 
De például most a képviselőtestület asztalára került egy anyag, ami 
a temetőig vezető út teljes körű felújításáról szól. Ez egy igény volt az 
itt élők részéről, amit eddig nem tudtunk megvalósítani. Most megva-
lósítjuk. Ennek összege közel 20 millió forint. Nagyon sok hasonló lé-
lekszámú önkormányzat nem tudja ezt megtenni. Mi itt, Székkutason 
meg tudjuk tenni! ÉR. 

„A mindennapi életünk lesz könnyebb!”

Székkutas Község Önkormányzata és a Székkutasi Lovas 
Egyesület idén is szeretettel várja az érdeklődőket a IV. Főté-
ri Falunapra és a XVI. Lovasnapra, szeptember 1-3. között. A ren-
dezvény a zene, a kultúra és a sport hármasának jegyében - 
valamint színes gyermekprogramokkal - kínál változatos időtöltést szep-
tember első hétvégéjére.

A programok pénteken délután a Székkutasi Emlékháznál kezdőd-
nek, ahol Kovács István fehérgárdista mártír tiszteletére sor kerül az 
emlékház ünnepélyes névadójára. Ezt követően a Rockefeller, majd a 
Lord zenekar várja Székkutas főterén a szórakozni vágyókat. Az estét a 
Gazsó&Szűcs Duó zárja, a tőlük már megszokott, jó hangulatú utcabál-
lal. 

A szombat a sport jegyében indul, ugyanis 9 órakor, az újonnan ala-
kult Székkutasi Futókör egy 4 km-es távra hívja a futás szerelmeseit. A 
programok 10 órától a Székkutasi Sportcentrumban folytatódnak Bagi 
Mátyás funkcionális tréner családi crosstraining edzésével, majd a FlyAd-
diction akrobatikus kosárlabda bemutatóját és a Feel Good Company 
táncbemutatóját is megtekinthetik az érdeklődők, de az is kiderül, hogy 
ki a legfittebb hölgy és férfi Székkutason. A sportfoglalkozásokkal pár-

huzamosan a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesületének, valamint 
a Rádió 7 és a www.promenad.hu szerkesztőségének közreműködé-
sével kutyashow, illetve állatvédelemmel kapcsolatos játékos feladatok 
várnak kicsiket és nagyokat. 

A délután a fellépők között köszönthetik majd Hatvani Kiss Gyöngyit, 
Peller Károlyt, Balog Tímeát, Seres Krisztiánt és az Apostol együttest is. A 
szombati napot tűzijáték és a Jump Rock Band zenekar koncertje zárja. 

A Székkutasi Lovas Egyesület szervezésében szeptember 3-án, vasár-
nap Lovasnapra várják a helyi és környékbeli lakosokat. A programok 
között fuvaros verseny, lovasbemutató, csikós-bemutató, voltizs és két-
fordulós akadályhajtás is lesz. 

A falunapon a gyermekeknek ingyenes programokkal kedvesked-
nek, többek között ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves fog-
lalkozás és trambulin is garantálja majd a jó hangulatot a számukra. 

A Főtéri Falunapra az idei évben is egy színvonalas és különleges 
programfüzet készült. Az önkormányzat ezúton szeretne köszönetet 
mondani Pásztor Andrásnak a fotóért, Prágai Adriennek pedig a szer-
kesztésért. 

 A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!

A IV. Főtéri Falunapra készül a község
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Székkutas: a fejlődés útján
Az elmúlt években Székkutason 

rengeteg projekt valósult meg (elég 
csak a település életének egyik leg-
nagyobb beruházására gondolni, a 
szennyvízelvezető-rendszer kialakítá-
sára), amelyek mind az ott élők élet-
körülményeinek javítását, lehetősége-
inek bővítését szolgálták. Jelenleg is 
rengeteg pályázat, fejlesztés van fo-
lyamatban. A projektek sokaságában 
könnyű elveszni, ezért összeszedtük, 
hogy mi valósult meg eddig és mi min-
den fog megvalósulni Székkutason a 
közeljövőben. 

Az ún. Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (röviden: TOP) 
keretén belül 5 futó pályázata van 
Székkutasnak, amelyek mindegyike 
100%-ban támogatott: 

Helyi piac fejlesztése
Az Önkormányzat a Vásárhelyi úton, 

a polgármesteri hivatallal szemközti ol-
dalon szeretne egy piacot kialakítani. A 
tervezett beruházás keretén belől egy 90 
m2-es földszintes épület, valamint kör-
nyezetének rendezése is megvalósul. 
A projekt teljes költsége 58 millió forint, 
100%-os támogatással valósul meg.

„Székkutas Piroschka fővárosa” 
- Tematikus turisztikai fejlesztések 
Székkutason

Székkutas Hugo Hartung Gyakran 
gondolok Piroskára című regénye alap-
ján, egy Magyarországon is ritkaságszám-
ba menő turisztikai fejlesztést szeretne 
megvalósítani. Az egyes helyszíneken 

Piroskaház - látványterv

Polgármesteri Hivatal (illusztráció)

Művelődési ház - tető
(felújítás előtt)

Művelődési ház - tető
(felújítás előtt)

Orvosi rendelők – belső tér 
(felújítás előtt)

Polgármesteri Hivatal – belső terek 
(felújítás előtt)

Polgármesteri Hivatal – nyílászáró  
(felújítás előtt)

Orvosi rendelő (illusztráció)
Polgármesteri Hivatal (illusztráció)
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azon túl, hogy megismerjük a regény, 
illetve film cselekményét, szereplőit, a 
korabeli székkutasi életről is képet kap-
hatunk. A beruházás részeként a követ-
kező turisztikai attrakciókat alakítják 
ki: Piroschka park, Piroschka skanzen, 
Csíki-ház, Kerekes kút, illetve egyéb 
beszerzések. A projekt teljes költsége 
közel 100 millió forint, amely 100%-ban 
támogatott. 

Székkutas község belterületi víz-
rendezés II. ütem

A projekt keretében a Gregus Máté 
és a Dr. Temesváry Imre utcák által 
határolt területét szeretnék belvízvédel-
mileg rendbe tenni, illetve bővítenék a 
korábban kiépült elvezető rendszert. Ez 
112 ingatlant érint. A létrejövő vízelveze-
tő rendszer a nagymennyiségű csapa-
dék biztonságos elvezetését segíti elő. 
A kivitelezési munkálatok július 10-én 
kezdődtek és legkésőbb szeptember 
15-ig befejeződnek. A projekt teljes 
költsége majdnem eléri a 220 millió fo-
rintot, és 100%-ban támogatott. 

A székkutasi Egészségház infra-
strukturális fejlesztése

Az Egészségház jelenlegi állapota 
szükségessé tette az infrastrukturális 
fejlesztést. A minőségbeli változtatást 
a projekt eszközbeszerzésekkel, vala-
mint az épület átalakításával tervezi. 
A projekt hatására fejlődik az orvosi 
rendelő, a fogorvosi rendelő, valamint 
a védőnői szolgálat is. A projekt teljes 
költsége meghaladja a 89 millió forin-
tot, amely 100%-ban támogatott tevé-
kenységekből áll. 

Önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése

Az Egészségház esetében kicserélik 
a régi nyílászárókat, a homlokzat és a 
födém is új szigetelést kap. Ezen kívül 
korszerűsödik a fűtés is. 

A Polgármesteri Hivatal épületének 
homlokzata és a födém is hőszigetelést 
kap. Itt is korszerűsödik a fűtés. Meg-
valósul az épület akadálymentesítése 
is. A projekt eredményeként az épüle-
tek energetikai minősítési osztálya je-
lentősen javul. A projekt összköltsége 
majd’ 73 millió forint, amely 100%-os 
támogatást kapott. 

A Vidékfejlesztési Program keretén 
belül a következő pályázatok fognak 
megvalósulni Székkutason: 

Művelődési Ház energetikai kor-
szerűsítése

A Murgács Kálmán Művelődési Ház 
energetikai korszerűsítése magában 
foglalja a födémszigetelést, a tetőzet 
cseréjét, valamint napelemek telepí-

tését. A projekt összköltsége 48 millió 
forint, amelyből 7,2 millió forint a vállalt 
önerő. 

Gépbeszerzés útkarbantartáshoz 
Székkutas községe megközelítő-

leg 215 km-nyi dűlőúttal rendelkezik, 
amelynek karbantartása nem egyszerű 
feladat, a javítások során ugyanis több 
problémával is szembe kell néznie a 
településnek. Székkutas két olyan esz-
közre (egy MTZ 920.3 traktor és egy füg-
gesztett gréder) pályázott, amelyekkel 
enyhíteni tudnák a problémákat. A köz-
ség által megpályázott projekt összér-
téke közel bruttó 12 millió forint, ebből 
Székkutas Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének önrésze közel 1,8 
millió forint. 

Székkutasi tanyák infrastruktúrá-
jának fejlesztése 

A projekt keretében 10 db külterü-
leti tanyára szeretnének napelemeket 
felhelyezni, továbbá 1 tanyába a veze-
tékes áramot is bevezetnék. A projekt 
összköltsége több mint 32 millió forint, 
amelyből az önkormányzat közel 6 mil-
lió forint önrészt vállalt. 

Egyéb, önerőből megvalósuló pro-
jektek Székkutason: 

Óvodai udvar felújítása
A projekt keretén belül megújultak a 

járdaburkolatok, kiépült az öntözőrend-
szer is. Illetve kicserélték az esőbeálló 
tetejét is, valamint új hintákat alakítottak 
ki. Ennek a beruházásnak megközelítő-
leg 4 millió forint volt az összköltsége.  

Művelődési Ház – belső fejleszté-
sek

A Murgács Kálmán Művelődési Ház 
esetében nemcsak energetikai korsze-
rűsítés fog megvalósulni a közeljövő-
ben, a belső terek már meg is újultak. 
Ez azt jelenti, hogy az emelet felújítá-
sának első szakasza elkészült, illetve 
a könyvtári bútorok cseréje is megtör-
tént. Mindez megközelítőleg 3 millió fo-
rintból valósult meg. 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gá-
bor Általános Iskola Gregus Máté 
Tagintézményének felújítása a KLIK 
finanszírozásában fog megvalósulni

A beruházás a következőket foglalja 
magában: PVC padlóburkolat cseréje 
két tanteremben, a fejlesztőszobában, a 
tanáriban és a titkárságon; klímaberen-
dezések tisztítása, javítása; két épület 
közötti tető átalakítása zsindelytetőre, 
valamint a WC-k tisztasági meszelése. 
A felújítás becsült összege megközelíti 
a 4 millió forintot.

ÉR. 

Művelődési Ház – könyvtár 
(felújítás után)

Művelődési Ház – könyvtár 
(felújítás után)

Művelődési Ház – könyvtár 
(felújítás után)

Óvoda udvara (felújítás után)

Óvoda udvara (felújítás után)
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Lassan 10 éve, hogy megalakult a Székkutasi Olvasókör, 
amely ezen idő alatt folyamatosan azon dolgozik, hogy a köz-
ség kulturális életét színesítse. A jelenleg 32 taggal rendelkező 
kör alapításának kezdeteiről és működéséről beszélgettünk 
Kovácsné Rostás Erzsébettel, a szervezet elnökével. 

Kutasi Hírek: Mikor 
alakult meg a Székkutasi 
Olvasókör és milyen főbb 
célkitűzésekkel? 

Kovácsné Rostás Er-
zsébet: Az alapítás gondo-
lata 2007 őszén vetődött fel 
bennem. Ezt a gondolatot 
támogatóimmal együtt 14-
en valósítottuk meg. A kör 
2008. március 5-én került 
bejegyzésre. Alapítótársa-
immal elsődleges célként 
a község kulturális életének 
felpezsdítését, a hagyomá-
nyok ápolását, őrzését tűz-
tük ki. Saját elgondolásaink 

és a lakossági kérdőívekre adott válaszok alapján indultunk el, 
majd megalkottunk alapszabályunkat és programtervünket. Az 
Olvasókör működési helye a Murgács Kálmán Művelődési Ház. 

Kutasi Hírek: A közel 10 év alatt hogyan sikerült a fent emlí-
tett célkitűzést megvalósítani? 

Törekedtünk arra, hogy minél szélesebb körű kultúrát közve-
títsünk: író-olvasó találkozókat, festmény, kézimunka kiállításokat 
rendszeresen szerveztünk és szervezünk. Hagyománnyá tettük a 
Költészet Napi megemlékezést, amelynek során óvodások, isko-
lások, felnőttek és a Nyugdíjas Klub tagjai közösen emlékeznek 
meg a költészetről. 

Már a kezdetek óta működtetünk gyermeknéptánc csopor-
tot, társastánc foglalkozásokat és kézimunka szakkört is.  A 
néptánc foglalkozásokat óvodások és iskolások körében hir-
detjük, szeptembertől folyamatosan.  Ez heti egy alkalommal 
van. A foglalkozásokon minden évben más tájegység dalaival, 
népi játékával, táncával ismerkednek meg. A Tánc Világnapja 
alkalmából minden évben gála keretében mutatkoznak be a 
környező települések gyermektáncosaival a Murgács Kálmán 
Művelődési Házban. 

Az orosházi Pünkösdölő Fesztiválon rendszeresen fellépnek és 
más meghívásoknak is eleget tesznek. Kézimunka szakkörünk a 
könyvtárban tartja foglalkozásait. Ezeken a heti rendszerességgel 
megtartott összejöveteleken hagyományos, népi motívumok, illet-
ve a horgolás kerülnek általában előtérbe. A szakkör alkotásaiból 
a IV. Főtéri Falunapon nyílik majd egy kiállításunk, amely a régeb-
ben nálunk tevékenykedők munkáit mutatja be. A társastáncokta-
tást januártól március elejéig szervezzük, általában 10-12 érdeklő-
dő pár van, akik a latin és a klasszikus táncokból kapnak ízelítőt a 
mintegy 10 héten keresztül tartó foglalkozásokon. 

2009-ben Hugo Hartungnak a Piroska könyv német írójának, 
2011-ben, falunk megalapítójának, Gregus Máténak készült el a 
mellszobra szervezésünknek köszönhetően. Könyvkiadás szerve-
zését is vállaltuk 2012-ben. Labozár Antal: Egy prímás vallomása c. 
verses kötetének megjelenését segítettük.

Kutasi Hírek: Milyen rendezvényeken képviselteti magát a 
Székkutasi Olvasókör?     

A községi gyermeknapon megalakulásunk óta palacsintasütés-
sel kedveskedünk a gyermekeknek. 

2008 őszétől ismét hagyományt teremtettünk a szüreti rendez-
vényünkkel, melyet a Sóshalmi Olvasókörrel együtt szervezünk. 
Nekik van szőlőjük, nekünk szép kultúrházunk. 

A főtéri szökőkútra idén már 6. alkalommal adventi gyertyát 
öntünk és koszorút készítünk. Ennek során önkénteseink is segí-
tenek, de bárki számára nyitott, hogy részt vegyen benne. Adventi 

gyertyagyújtások színesítik az ünnepvárást. Több évben falinaptárt 
is készítettünk községi gyermekek fotóival, rajzaival.

Kutasi Hírek: Milyen rendszeres összejövetelek biztosítják 
az olvasókör működését? 

Negyedévente van olvasóköri elnökségi ülés, amelyen az aktu-
ális programok teendőit beszéljük meg. Minden év márciusában 
van egy közhasznúsági jelentésünk is, nyár környékén egy talál-
kozó, vagy kirándulás, illetve a már említett, adventi időszakban 
is a közös koszorú és gyertyakészítés összehozza a tagokat. Az év 
végét egy közös vacsorával zárjuk. 

Kutasi Hírek: Szinte minden olvasókörben problémát okoz 
az utánpótlás biztosítása. Székkutason milyen módszerekkel 
igyekeznek a fiatalabb generációkat bevonni a kör tevékeny-
ségébe, vagy felhívni a figyelmet a szervezet fontos célkitűzé-
sére? 

Valóban nehéz a dolgunk a mai digitális világban. Szórólapo-
kon, plakátokon és internetes oldalon tájékoztatjuk a kulturális 
rendezvényekről a fiatalabbakat (is), a „Kultúrházak éjjel-nappal” 
programban nyitott volt például a táncpróbánk, amelyre több fia-
tal is eljött. 

Kutasi Hírek: Milyen kapcsolatot ápolnak a többi olvasó-
körrel és az egyéb szervezetekkel? Az olvasókör milyen anyagi 
forrásokból tartja fenn működését? 

Kiváló a kapcsolatunk a községi önkormányzattal, az Olvasókö-
rök Országos Szövetségével, a Puszta Ötös Egyesülettel, a Sóshal-
mi Olvasókörrel és a helyi civilszervezetekkel is. Az Olvasókörök 
Országos Találkozóján igyekszünk minden évben jelen lenni, vagy 
képviselőnk által részt venni. Székkutas Község Önkormányzata 
jelentős anyagi támogatást biztosít működésünkhöz, és amennyi-
ben van a Nemzeti Együttműködési Alapnál nyertes pályázatunk, 
az is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy színvonalas rendezvényeket 
hozzunk létre. Utóbbihoz önerőre is szükség van, ebben óriási sze-
repe van az 1 százalékoknak és a tagdíjaknak. 

Ács Helga

A kultúraközvetítés szolgálatában 
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Vereség a címvédővel szemben

Székkutason az elmúlt időszakban számtalan fejlesztés ment 
végbe. Megtörtént a belterületi utak felújítása, végbe ment az ivó-
vízminőség-javító program, és szennyvízberuházásra is sor került. 
Ezek mellett további projektek vannak kilátásban, amik részben 
már folyamatban vannak, részben pedig a közel jövőben kezdőd-
nek. Ezekről kérdeztük Rostás János települési képviselőt. 

Kutasi Hírek: Mik azok a fej-
lesztések, amik Ön szerint a leg-
fontosabbak a település életében? 

Rostás János: Székkutason 
komoly gondok voltak a belvíz el-
vezetésével. A község a nagy eső-
zésekkel igen csak megküzdött. A 
kertekbe befolyt a víz, és a házakat 
is veszélyeztette. Székkutas Oroshá-
za felőli végén már pár éve megva-
lósult a belterületi vízrendezés első 
szakasza, most pedig szinte már a 
befejezés stádiumában van a má-
sodik ütem. A településen ez nagy 
viharokat is kavart, mivel a székkutasiak nagyon szeretik a növényeket, 
a program keretében pedig sajnos pár fát ki kellett vágnunk. Ezek he-
lyére azonban, ha nem is pontosan a régi gödrébe, de újakat fogunk 
ültetni. Ez szerencsére találkozik a lakosok igényével, ugyanis nagyon 
szeretik az ápolt környezetet, a sok fát, bokrokat, növényeket. Nagyon 
fontos volt már a belvíz problémájának orvoslása, és mostanra szeren-
csére ez a helyzet is megoldódni látszik. 

A település életében a másik fontos beruházás a rendelő intézetek 
felújítása. A munkálatok kezdetét a téli időszak utánra időzítettük, hogy 
a nagy hidegben ne kelljen máshova járniuk a betegeknek. Reménye-
ink szerint tavasszal elindul a felújítás, ami alatt a Murgács Kálmán Mű-
velődési Házban lesz berendezve az ideiglenes rendelő. 

Kutasi Hírek: Mik azok a pontok, amelyekben még fejlődnie kell 
a településnek? 

Rostás János: Szerintem, aki Székkutason jelenleg sok hibát ta-
lál, abban van egy adag rosszindulat. Természetesen mindig vannak 

gondok, problémák, és vannak olyan dolgok, amik nem kaptak eddig 
akkora figyelmet. Szerencsére a község belterületi útjai már rendben 
vannak, viszont a külterületi dűlőutakra nem fektettünk akkora hang-
súlyt. Már sikerült egy pályázat útján egy traktort beszerezni, ami rész-
ben rendezni tudja az utakat, úgyhogy ez is jó irányba halad. Sajnos 
az utak rossz minősége köszönhető egyrészt a gazdatársadalomnak is, 
hiszen nem mindenki annyira aktív, hogy a földje végén megjavítsa az 
utat, vagy ha jár valamerre, és lát egy kátyút, akkor feltöltse azt. 

A másik dolog, amiben véleményem szerint lehetne fejlődni, az a 
kulturális élet. Igaz, nagyon sok civil szervezet van, akik magas szín-
vonalú programokat szerveznek, azonban szívesen látnék még több 
színházi előadást, amatőr színjátszó csoportokat, vagy akár profi színé-
szeket. Erre alkalmas is lenne a Művelődési Ház. 

A legnagyobb probléma azonban az, hogy csökken Székkutas lakossá-
ga. Az elmúlt évek egyikében a születések száma megemelkedett, azon-
ban most úgy látszik, ez is megtorpant. Sokan el is haláloznak, aminek 
nem lehet tudni az okát. Viszonylag fiatalkorúak, 40-41 éves emberek 
hagynak itt minket. Az iskolában csökken a létszám, így lehet, hogy osz-
tályokat is össze kell vonnunk. Nagyon nagy feladat, hogy ezt a települést 
olyan vonzóvá tegyük,hogy ne kelljen iskolákat bezárni. A környezetet már 
kialakítottuk, ez egy lakható, jól élhető település, már csak a gyerekválla-
lásra kell ösztönöznünk a lakosokat. Erre is vannak már próbálkozások, 
ugyanis az újszülötteket és szüleiket minden évben megjutalmazzuk, il-
letve annak érdekében, hogy a fiatalok is Székkutason maradjanak, van 
egy programunk, aminek értelmében a felsőoktatásban részt vevő diákok 
100.000 forint ösztöndíjat kapnak évente. 

Kutasi Hírek: Merre tart most a település, mik azok a célok, ami-
ket el szeretnének érni a jövőben?

Rostás János: Arra törekszünk, hogy amennyire csak lehet, helyi 
munkaerőt alkalmazzunk Székkutas munkahelyein. Sajnos, küzdünk az-
zal például, hogy nem tudunk székkutasi óvónőt alkalmazni. Van gyógy-
szertárunk, benzinkutunk, boltunk és még sok más olyan munkahely, 
amik nélkülözhetetlenek egy település életében, viszont nem tudjuk 
ezeket helyi emberekkel megtölteni. Úgy tűnik, hogy nem a munkanél-
küliség a gond, hanem az, hogy nincs profi helyi munkaerő. Bízom ben-
ne, hogy sokan haza fognak jönni külföldről, és így sikerül olyan irányba 
terelni a helyi embereket, hogy ne menjenek el innen, hanem itt, ebben 
a községben vállaljanak munkát. A feltételek adottak ehhez, rengeteget 
fejlesztjük Székkutast, és további terveink is vannak.  Sz. Viktor

Családi események:
Július hónapban:

Születés: Kis Mónika Klaudia és Cséke Ákosnak Patrik, 
Zsikó Orsolya és Jónás Benjáminnak Karolina, Forrai Ág-
nes és Kruzslicz Attilának Boglárka utónevű gyermekük.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Tóth Sándorné Lénárt Emília.

Augusztus 19-én megkezdődtek a Csongrád megyei II. osztá-
lyú labdarúgó-bajnokság küzdelmei. A H-Fest Székkutas TC a cím-
védő Makó II. ellen kezdhetett, azonban sok babér nem termett 
Horváth Zoltán tanítványai számára.

Jól sikerült a megyei II. osztályra készülő székkutasi labdarúgó 
csapat felkészülése. A labdarúgók nem csak az edzőmeccseken tel-
jesítettek jól, hanem a Magyar Kupa megyei selejtezőiben is vitézked-
tek. Horváth Zoltán tréner még felkészülés elején leszögezte, hogy a 
kupa selejtezőre is inkább edzőmeccsként tekintenek. Ennek ellené-
re a gárda 3-0-s sikert aratott a megye élvonalában szereplő UTC el-
len. A második fordulóban pedig ismét sikerült továbblépni a szintén 
I. osztályú Sándorfalva ellen. A gárda egészen a harmadik fordulóig 
jutott, ahol az Algyő szigorúan megálljt parancsolt, 5-0-s győzelmet 
arattak a Tisza-partiak.

A kutasi focisták ezt követően a másodosztály rajtára készülhet-
tek, amelyet három nappal később rendeztek.

A Makó II. elleni nyitány nem ígérkezett könnyűnek, hiszen Bány Ta-
másék az előző kiírásban megnyerték a másodvonalbeli küzdelmeket.

Címvédőhöz méltó kezdést produkált a Makó-fakó. Alig 20 perc játék 
után kettővel mentek a hazaiak, Bány és Krucsó Ákos köszöntek be, a for-
dulásra pedig már magabiztos háromgólos előnnyel érkeztek a makóiak.

A második játékrész villámgóllal indult, Bány második találata már 
négygólos fórt jelentett. Nem sokkal később ugyan emberhátrányba 
kerültek a hazaiak és büntetőhöz jutott a Székkutas. Daraki Zoltán 
ugyan biztos lábbal értékesítette a tizenegyest, ez azonban csak az 
eredmény kozmetikázására volt elég.

Makó FC II. – H-Fest Székkutas TC 4-1 (3-0)
Gólszerzők: Bány (2), Krucsó, Béres illetve Daraki szcs

A kutasiak szeretik az ápolt környezetet
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Kutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén
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Hetedszer is szántásra szánták magukat
Hetedik alkalommal rendezték meg a Székkutasi Regionális 

Szántóversenyt, ahol ez alkalommal több, mint 30 versenyző in-
dult 7 kategóriában. Az elmúlt évekhez képest újdonság, hogy az 
idei évben külön ifjúsági kategóriát is rendeztek a fiatal, leendő 
szántómesterek számára.

Nagy volt augusztus 12-én 
reggel a traktoros jövés-menés a 
Nagymágocsi úton Székkutasnál. 
Nem véletlenül, hiszen gazdák 
és szántómesterek tartottak a 
csicsatéri központhoz, hogy egy-
mással versenyezzenek. Több 
mint 30 versenyző és jó néhány 
érdeklődő várta a 9 órára ter-
vezett megnyitót és a versenyt, 
amelynek Lázár János országy-
gyűlési képviselő volt a fővédnö-
ke. A megnyitó ünnepségen Szél 
István, Székkutas polgármestere 

és a Hódmezővásárhely és Térsége Gazdakör elnöke a következő 
szavakkal köszöntötte a résztvevőket:

„Jól látszik, hogy a magyar em-
ber számára mennyire fontos is 
volt mindig a föld szeretete, hiszen 
abból élt meg. Az tartotta meg, és 
remélem, az tartja meg évszáza-
dokon át. A becsületes, szorgos 
munkának eredménye is van. Ép-
pen ezért számunkra kiemelten 
fontos, hogy az Uniós és hazai ag-
rárpolitika forrásait jól használjuk 
fel, ténylegesen a gazdák, mező-
gazdasági termelők, élelmiszer 
előállítók kapják, ugyanis ez jelenti 
a siker zálogát. Ezzel erősíthető a 
magyar agrárium helyzete.”

A polgármester továbbá kiemelte, hogy a gazdaságos és termé-
szetbarát mezőgazdasági termelés a minőségi szántás nélkül elkép-
zelhetetlen. A munka feltétele viszont - a megfelelő műszaki színvo-
nalú eke és traktor mellett - a jól képzett és megfelelő gyakorlattal 
rendelkező gazdálkodó és traktorvezető. Az ilyen és ehhez hasonló 
szántóversenyek pedig kiváló helyszínül szolgálnak ezen tapasztalat 
és gyakorlat elsajátításához.

A megnyitón részt vett Nagy 
István parlamenti államtitkár, a 
Földművelésügyi Minisztérium mi-
niszterhelyettese is.

„Hagyománya van ezeknek a 
munkáknak, hiszen az első baráz-
dából származó föld mindig vala-
hogy mágikus erővel bírt és nagy 
hagyománya van a magyar szoká-
sokban. Akárhogy is fejlődik a me-
zőgazdaság, akármilyen új tech-
nológiáink is vannak, a szántás 
és az eke hozzátartozik a magyar 
gazdához és a földműveléshez.”

A miniszterhelyettes arra is felhívta a figyelmet, hogy meg kell ta-
lálni az utódokat, azokat, akik majd átveszik az első barázda megsze-
gésének jogát. Elmondta, hogy a magyar gazdatársadalom öregedő-
ben van, emiatt pedig fontos, hogy meglegyenek azok az ifjak, akik 
erre az életformára, munkára szánják az életüket. Nagy kihívásokkal 
és reménységgel telinek nevezte az ágazatot.

Kispál Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Me-
gyei Igazgatóságának elnöke köszöntő beszédében kiemelte azon 
tapasztalatokat, melyek szerint egyre inkább terjed a forgás nélküli 
talajművelés hazánkban, illetve hozzátette: „Talajaink jó állapotot is 
csak minőségi szántással képzelhetjük el.”

A nyitóbarázdák elkészítése 
a zöld zászlójelzés megkezdése 
után indulhatott el. Igazi erőgépek, 
veterán traktorok, valamint a pusz-
taszeri Csorba Ferenc révén lovas 
szántó is felvonult. Valamint, ahogy 
Mihály Károly, a verseny főszer-
vezője elárulta, az idei év azért is 
lehet különleges, mert egy új ka-
tegóriát, az ifjúsági kategóriát is 
életre hívták. Ennek keretében 13-
14 éves fiatalok számára nyitottak 
lehetőséget arra, hogy életükben 
először, versenykörülmények kö-

zött mutassák be eddig megszerzett tudásukat.
Nánai Attila már 15 évesen ér-

deklődött a szántás iránt, akkor 
viszont leginkább még nézőként 
volt jelen. Később aztán, egyetemi 
tanulmányai alatt még közelebb 
került a szakmához. Az V. Székku-
tasi Regionális Szántóversenyen se-
gítőként volt jelen és ez volt a végső 
lökés, amit követően úgy döntött, 
hogy ő is versenyezni szeretne.

„Tavaly próbálkoztam, de akkor 
még kevesebb sikerrel, idén már 
kicsit jobbnak érzem az egészet, 
optimistább vagyok. A tavalyi él-
mény hozott vissza, folytatni akartam és tökéletesíteni a technikámat. 
Szeretnék jó lenni ebben a kategóriában” – mondta Attila.

A versenyző a két-három fejes ágyeke kategóriában indult, ahol 
tavaly második helyet szerzett. Ennek köszönhetően az elmúlt évben 
a Buzsákon rendezett országos versenyen is ott lehetett. Saját trak-

torral, de nem saját ekével 
versenyzett, ami saját be-
vallása szerint meg is lát-
szott az elvégzett munkán. 
A versenyszántás során 
ugyanis kifejezetten fon-
tos, hogy az ember maxi-
málisan ismerje a traktort, 
az ekét és a kezelőszerve-
ket. A gyakorlás is sokat 
számít.

szcs


