
Jég továbbra is esni fog, csak kisebb szemű  
– 44 kármérséklő berendezést telepítettek  

Csongrád megyébe 
(A teljes cikket az 4.  oldalon olvashatja el!)

Heten intettek búcsút az ovis 
éveknek Székkutason (8. oldal)

Az utolsó osztályfőnöki órára csengettek Székkutason (5. oldal)

„Nem mondunk le testvéreinkről!” 
(2. oldal)
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„Nem mondunk le testvéreinkről!”

Önzetlen szeretettel 
fogadta Rév Székkutast
Körösrév a rendszerváltozás óta Székkutas testvértelepü-

lése, ami nemcsak egy protokolláris kapcsolatot jelent a két 
település között, hanem igazi barátságok szövődtek, szövőd-
nek folyamatosan a lakosok között is. Az elmúlt hónapban egy 
székkutasi delegáció látogatta meg a határon túli barátokat. 

A mostani látogatás apropója az volt, hogy ötvenedik alka-
lommal rendezték meg június 2-án és 3-án Réven a Sóvám-ün-
nepet. A sóval megrakott tutaj érkezését több százan várták a 
Révi-szoros bejáratánál, az új hídnál.

„Valamikor még a Körösön érkezett a só Révre, amit ott meg is 
vámoltak. Ezt minden évben megünneplik a településen. Réven 
nagyon sok magyar testvérünk lakik. Az ottani alpolgármester és 
a tiszteletes tartja össze a magyarokat. Épült ott egy református 
közösségi ház, amelyet Székkutas is támogatott” – fogalmazott 
Rostás Péter, Székkutas alpolgármestere, a delegáció tagja. 

„Minket már nagyon vártak, várnak mindig. Amikor először 
kimentem, úgy fogadtak, mintha száz éve ismernénk egymást. 
Önzetlen szeretet jellemzi a révieket. 22 fővel érkeztük meg Ré-
vbe. A fogadócsaládoknak, a képviselő-testületnek és a polgár-
mesternek Székkutason és a térségében készített termékekből 
álló ajándékcsomagokat is vittünk. A főző versenyen második 
helyezést ért el csapatunk a Lengyel Győző által elkészített mar-
hapörkölttel” – mesélte Rostás Péter. 

Rév legközelebb a székkutasi Főtéri Falunap alkalmából fog 
az anyaországba látogatni.  n.j., ÉR. 

és fiatal gyermeket főkép-
pen, hogy ismerje meg a 
határon túli magyar em-
bereket. Gondoljunk bele, 
kicsit megremeg annak a 
jó derék francia embernek 
vagy Wilsonnak a keze, 
akkor az is lehet, hogy sok-
kal odébb rajzolják azo-
kat a bizonyos vonalakat, 
amelyek az új határokat 
kijelölték. És akkor mi, 
székkutasiak lévén román 
állampolgárok lennénk” – 
fűzte hozzá a tiszteletes. 

Június 8-án ennek szel-
lemében imádkoztak, 

amikor is a Nemzeti Összetartozást ünnepelték Székkutason. 
Először Jakab Zoltán római katolikus plébániai kormányzó Já-
nos evangéliuma 17. részéből olvasott fel, majd Vladár Sándor 
református lelkipásztor Lukács evangéliumának 15. részéből, az 
elveszettek megtalálásáról szóló szakaszt olvasta a Bibliából. A 
templomi alkalom után a református parókiával szemben fekvő 
I. világháborús emlékműnél a Szózat eléneklésével és áldással 
zárult a közösségi megemlékezés.

n.j., ÉR. 
Fotók: Kovácsné Rostás Erzsébet

Június 8-án a református templom-
ban emlékeztek Székkutason a Nem-
zeti Összetartozás Napjára, amellyel 
kapcsolatban Vladár Sándor refor-
mátus lelkipásztorral beszélgettünk. 

„Lehet, hogy viszonylag kevesen 
rendelkeznek személyes, családi érin-
tettséggel, de baráti kapcsolatai nagyon 
sokaknak vannak például az erdélyi test-
vértelepülésünkön, Réven. Aki belegondol 

abba, hogy milyen érzés lehet valakinek elveszítenie félig-meddig 
az otthonát, a hazáját, és mégis megmaradni ugyanazon a területen 
egyfajta idegenként, mégis őslakosként, az nagyon jól tudja, hogy 
az ilyen embert minden eszközzel támogatni kell, ami tisztességes, 
becsületes” – fogalmazott Vladár Sándor református lelkipásztor. 

Vladár Sándor hozzátette, hogy június 4-e nemcsak gyásznap 
kell legyen a magyaroknak, hiszen megmutatja azt is, hogy Isten 
kegyelme végtelen, a sok baj és megpróbáltatás mellett a magya-
rok még mindig ott vannak a világ színpadán. „Nem mondunk 
le testvéreinkről, sőt mindenképpen biztatunk minden családot 

                                     

 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00048 – Székkutas Községi Önkor-
mányzat ASP központhoz való csatlakozása 
Székkutas Község Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-
00048 azonosítószámú, „Székkutas Községi Önkormányzat ASP központ-
hoz való csatlakozása” című pályázatával 6.000.000,- Ft vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatla-
koztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesz-
téséhez” című felhívás keretén belül. 
Kedvezményezett neve: Székkutas Község Önkormányzata 
Projekt címe: Székkutas Községi Önkormányzat ASP központhoz való 
csatlakozása 
Szerződött támogatás összege: 6.000.000,- Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében elsődleges cél az 
adminisztratív terhek csökkentése, ennek keretében cél az egységesített 
önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is. A rend-
szercsatlakozások lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának 
támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét 
használja. A projekt keretében ezeknek a szakrendszereknek a kialakítása 
történik meg. Részletesen az alábbi tevékenységek valósulnak meg: esz-
közbeszerzés, folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok átte-
kintése, módosítása (IT biztonsági szabályzat, iratkezelési szabályzat), 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormány-
zati szakrendszerek adatminőségének javítása, az adatok migrációja, az 
egyes rendszerek tesztelése, valamint élesítése. A projekt a Székkutasi 
Polgármesteri Hivatalban valósul meg. 
Projekt befejezési dátuma: 2018. június 30. 
Projekt azonosítószáma:  
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00048 
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Alig találtunk rést a sűrűn benőtt nádasban, ahol egy pillan-
tást vethettünk a kakasszéki tóra. Mintha a természet szégyell-
né, azért takargatja, hogy ne lássuk, a hajdan szebb napokat 
látott tó milyen állapotban van. Ha a tavat rendbe tennék, új-
raéledhetne a Júlia-fürdő is.

A XIX. század végén derült ki, hogy a kakasszéki tó „csodató”. 
Élt a környéken egy Júlia nevű kislány, aki csonttuberkulózisban 
szenvedett. A gyerek gyakran fürdött a kakasszéki tó vizében, és 
kigyógyult a betegségéből. Ennek hamar híre futott.

 Sokan keresték fel a tavat, hogy meggyógyuljanak. Az orvostu-
domány is érdeklődött a gyógyhatású víz iránt. A kakasszéki szana-
tórium 1932-ben épült. A fürdőt a kislányról Júlia-fürdőnek nevezték 
el. Virágzó élet folyt Kakasszéken. Amellett, hogy sokan jártak ide 
gyógyulni, a környék legnépszerűbb fürdője és üdülőterülete lett.

Napjainkban a gyógyintézet, a vásárhelyi kórház mozgásszervi 
és rehabilitációs osztálya továbbra is országosan ismert és elismert 
gyógyhely. A fürdő viszont már csak emlék. Lassan a tó is, mert már 
csak itt-ott lehet rákukkantani az egyre vastagabb nádfal rései között. 

– Jó lenne, ha kitakarítanák a tavat. Padok vannak az udvaron, le-
ülhetünk, de a kilátás most csak nádas – mondta a szanatórium egyik 
betege. Másikuk pedig arról beszélt, hogy 14 éve jár Kakasszékre, de 
ennyire elhanyagolt még soha nem volt a tó és környéke, mint most.

A kakasszéki születésű bankár, Kovács Gábor újból feléleszte-
né a Júlia-fürdőt. Ennek előfeltétele a tó rehabilitációja lenne.

 – Több éve várok arra, hogy a kakasszéki tó rendben legyen. 
Furcsa állapot alakult ki. Azt érzékelem, hogy az ügyben érintett 
szereplőknél valamiféle érdekmúlás történt. A tó hódmezővásár-
helyi önkormányzati tulajdonban volt, és részben ma is. Koráb-
ban a szanatórium is a vásárhelyi önkormányzaté volt, ma már 
az államé. A tó egyik fele formálisan a hódmezővásárhelyi önkor-
mányzaté, a másik fele az enyém. A vásárhelyi önkormányzatnak 
van még egy telke is Kakasszéken. A település pedig, mint az köz-
ismert, Székkutas közigazgatási része. Vásárhelynek semmi köze 
hozzá – vázolta az üzletember a kakasszéki viszonyokat.

– Amíg a tó nincs kitakarítva, addig én nem tudok mit tenni. A Ka-
kasszéki Emberekért Alapítvány nyert egy pályázatot a strand rendbe-
tételére. Viszont értelmetlen dolog a strandot rendbe tenni, ha a tóba 
nem lehet bemenni. A tó rendbetétele ügyében sajnos semmi nem 

történt. Hogy a pályázaton elnyert összeget felhasználjuk-e az előírt 
határidőig, a jövő év végéig, attól függ, mi lesz a tó sorsa. 

Hajdan a tó gyógyvíz volt. Gyéríteni kellene a nádast, a medret 
kikotorni. Kiszedni belőle a szennyet, földet, fölösleges iszapot. 
Ehhez a tóhoz a 70-es évek óta nem nyúltak hozzá érdemben. Ha 
a rendbetétel után kiderül, hogy ismét gyógyvíz van benne, akkor 
az hatalmas lehetőségeket rejt. Ha az derül ki, hogy már nem gyó-
gyvíz, attól még strand lehet – magyarázta a bankár.

Kakasszék, mint említettük, közigazgatásilag Székkutashoz tar-
tozik. A településnek hatalmas lehetőség lenne, ha a tóban újra 
lehetne fürödni.

 – A környékben nem lehet sehol élővízben fürödni. Fantasz-
tikus lehetőségeket rejtene magában a fürdő – mondta Szél Ist-
ván, Székkutas polgármestere. Szerinte székkutasiak, orosháziak, 
vásárhelyiek, illetve a környéken élők is jöhetnének ide pihenni, 
kikapcsolódni. – Amit tudtunk, megtettük Kakasszékért. A bekö-
tőutat felújítottuk, a 47-es mellett megépült a kerékpárút. A tóval 
kapcsolatban viszont nincs semmilyen lehetőségünk, mert nem a 
mi tulajdonunk – sajnálkozott Szél István.

Korábban a hódmezővásárhelyi önkormányzat pályázott a tó 
rehabilitációjára, de sikertelenül. Önerőből a mintegy 300 millió 
forintos munkát nem tudnák megoldani.

Kíváncsiak voltunk, hogy Vásárhely új vezetésének mik a szán-
dékai a kakasszéki tulajdonukkal. Keresik-e az újabb pályázati 
lehetőségeket? Felmerült-e, hogy – mivel már a szanatórium az 
államé, nem Hódmezővásárhelyé – eladják a tó rájuk eső részét? 
E-mailben történt megkeresésünkre azonban nem reagált az ön-
kormányzat sajtószolgálata.

Forrás: délmagyar.hu

Újraélesztenék a Júlia-fürdőt – A kakasszéki strand 
létének feltétele, hogy rehabilitálják a tavat

Felhívás gondnoki munkakör ellátására

Székkutas Község Önkormányzata felhívást hirdet gond-
noki munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: 8 órás teljes munkaidő, határozatlan 
idejű jogviszony. Nyugdíj melletti munkavégzés lehetséges.
A munkavégzés helye: Sportcentrum (6821 Székkutas, Vá-
sárhelyi út 3.)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• gondnoki feladatok ellátása a sportcentrumban
• rendezvények után az eszközök számba vétele, elpakolása
• adminisztrációs feladatok elvégzése, bérleti díjak besze-

dése, elszámolása
• a létesítmény tisztán tartása
• késő délutáni, esti és esetenként hétvégén történő mun-

kavégzés
A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázat benyújtásának határideje 2018. július 9.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak Székkutas Község Önkormányzat 
címére történő megküldésével (6821 Székkutas, Béke u. 2.)
Személyesen a hivatalban (6821 Székkutas, Béke u. 2.)
E-mailben a titkarsag@szekkutas.hu e-mai címre. Az e-mail 
üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kívánt pozíciót.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes önéletrajz
A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést 
kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A 
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Székkutas Község Önkormányzata ingyenesen elszállítható 

építési törmeléket biztosít a településen élők számára. Az ön-
kormányzat munkatársai a rakodás során segítséget nyújtanak!

Bővebb információ kérhető Rostás Péter Alpolgármester 
Úrtól személyesen a Székkutasi Polgármesteri Hivatalban, 
vagy a +3630/366-8170-es telefonszámon.
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Felhívás múzeumi közművelődési 
szakember munkakör ellátására

A Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesülete felhí-
vást hirdet múzeumi közművelődési szakember munka-
kör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: Heti 24 óra munkaidő, határozat-
lan idejű jogviszony.
A munkavégzés helye: Székkutasi Emlékház (6821 Szék-
kutas, József Attila u. 12.)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• tárlatvezetés
• hagyományőrző rendezvények szervezése
• gyermekfoglalkozások szervezése
• adminisztrációs feladatok elvégzése
• tárgygyűjtő munka segítése
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
Felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi szintű) tanítói, tanári, 
művelődésszervezői (illetve szakirányú felsőfokú közmű-
velődési, népművelői, közművelődési előadói) szakkép-
zettség vagy egyéb felsőfokú végzettség és felsőfokú kultu-
rális menedzser szakképzettség
A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázat benyújtásának határideje 2018. július 9.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak Székkutas Község Önkormányzat 
címére történő megküldésével (6821 Székkutas, Béke u. 2.)
Személyesen a polgármesteri hivatalban (6821 Székkutas, 
Béke u. 2.)
E-mailben a titkarsag@szekkutas.hu e-mai címre. Az e-mail 
üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kívánt pozíciót.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes önéletrajz
A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesí-
tést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvényte-
lenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Jég továbbra is esni fog, csak kisebb szemű  
– 44 kármérséklő berendezést telepítettek 

Csongrád megyébe
Jég továbbra is esni fog, csak kisebb szemű – 44 kármér-

séklő berendezést telepítettek Csongrád megyébe Dajka 
Andrásné székkutasi gazdálkodó megmutatta, hogy néz ki 
az automata jégkármérséklő berendezés. 

Megnéztük az országos jégkármérséklő rendszer egyik au-
tomata állomását Székkutason. Dajka Andrásné tanyájának 
udvarán található a berendezés. Ő már látta, hogyan működik. 
Ottjártunkkor, bár egész délelőtt dörgött az ég, nem volt szükség 
ezüst-jodid párologtatására.

- A kis házikón van egy kémény. Ha jégesőt jelez a meteoro-
lógiai szolgálat, a kémény nyílása szabaddá válik, és a gép meg-
kezdi az ezüst-jodid párologtatását. Volt már, amikor láttam, ho-
gyan. A berendezés napelemmel működik. Onnan lehet tudni, 
hogy vége van a párologtatásnak, hogy a kémény visszazáródik 
- mesélte Dajka Andrásné. Az ő Csicsatér szélénél lévő tanyájá-
nak udvarán található a rendszer egyik állomása.

- Május 1-jétől működik a jégkármérséklő rendszer Magyar-
országon - ezt már Szél Istvántól, az Agrárkamara Csongrád me-
gyei elnökétől hallottuk.

Az országban 986 berendezés működik. 10×10 kilométeres 
területenként telepített egyet-egyet a Nemzeti Agrárkamara. 
Csongrád megyében 44 berendezés található, ebből 11 automa-
ta, a többi pedig manuális üzemeltetésű.

- Az elmúlt 35 év megfigyelése alapján az összes mezőgazda-
sági káron belül a jégkár aránya 20 százalék volt. A klímaválto-
zás következtében pedig egyre gyakrabban válik szélsőségessé 
az időjárás. A Nemzeti Agrárkamara ezért is állt annak a törek-
vésnek az élére, amely Európában elsőként a jégkármérséklő 
rendszer kialakítását szorgalmazta – mondta a megyei elnök.

A rendszer kiépítése 2 milliárd forintba került, amiből 1,8 mil-
liárd forint pályázati forrás. A rendszer éves működtetési költsé-
ge 1,5 milliárd forint, amit a kárenyhítési alapból finanszíroznak. 
A gazdáknak viszont nem jelent pluszkiadást.

- A rendszer várhatóan több 10 milliárdos kártól óvja meg a 
gazdákat. Nemcsak a mezőgazdasági termelőknek lesz jó, ha-
nem a teljes magyar lakosságnak is, hiszen az épített környeze-
tet, gépjárműveket, kiskerteket is megóvja majd a nagy szemű 
jégtől.

Szél István hangsúlyozta, jégesők továbbra is lesznek, azt 
semmilyen módszerrel nem lehet megakadályozni.

- A jégkármérséklő rendszerrel az garantálható, hogy hatásá-
ra kisebb lesz a lehulló jégszemek mérete. A meggymag nagy-
ságú jég nem akkora kárt okoz, mint ha mondjuk dió nagyságú 
hullana, amire az előző években többször is volt példa.

A védekezéshez használt ezüst-jodidot a gyógyászatban és 
az ivóvíztisztításnál is alkalmazzák. Nincs ismert káros hatása 
sem az emberi egészségre, sem pedig a környezetre. Egy liter 
ezüst-jodid most nettó 1200 forintba kerül.

- Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2-3 órával a záporok, 
zivatarok előtt adja ki a jelzést, hogy mekkora esély van a jég-
esőre. Ha szükséges, bekapcsolnak az automata berendezések, 
illetve akcióba lépnek a generátorkezelők. Ők végzik a manuá-
lis generátorok be- és kikapcsolását, kisebb karbantartási mun-
kákat. Nagy felelősség van a vállukon - hangsúlyozta Szél István.

Az ezüst-jodid kizárólag a jégszemcsék méretét tudja csök-
kenteni. Az időjárásra azonban semmilyen hatást nem gyakorol. 
A közhiedelemmel ellentétben nem oszlatja, nem téríti el a fel-
hőket. A csapadék halmazállapotára hatással van, de a mennyi-
ségére nincs.

Forrás: délmagyar.hu
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Az utolsó osztályfőnöki órára csengettek Székkutason
Elbúcsúztak a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általá-

nos Iskola Gregus Máté Tagintézmények diákjai az iskolapa-
doktól és a tanároktól június 16-án. 18 fiatal vette fel a 
ballagó táskát és indult útnak még egyszer, utoljára, hogy 
körbejárja a szeretett intézményt. Az ünnepség során a di-
ákok átvonultak a Murgács Kálmán Művelődési Házba, ahol 
Szél István polgármester köszöntötte őket, átvették díjaikat, 
majd egy megható műsorral intettek búcsút az iskolától, 
ahova nyolc éven keresztül jártak.

Reggel 8 órakor szólalt meg először a nap folyamán a csengő 
a székkutasi általános iskolában. Ekkor gyűltek össze osztályuk-
ban utoljára a ballagó diákok, hogy az utolsó osztályfőnöki órán 
átbeszéljék az elmúlt 8 évet.

Patyi Éva tagintézmény-vezető elmondta, hogy a fiatalok 
közül öten gimnáziumban, négyen szakgimnáziumban és ki-
lencen szakközépiskolában fognak továbbtanulni. „Egy szépen 
felújított iskolába járhattak a diákok, és rengeteg sikeres pályá-
zatunknak köszönhetően számos vetélkedőn, kiránduláson ve-
hettek részt, melyek szép emlékeket hagytak a gyermekekben” 
– fogalmazott Patyi Éva.

Kilenc órakor szólalt meg a csengő második alkalommal, 
ami azt jelezte, hogy az iskolának búcsút intő fiatalok megkez-
dik utolsó köreiket az intézményben.

Az iskolától a Murgács Kálmán Művelődési Ház felé vették a 
ballagók az irányt, ahol kezdetét vette az ünnepség második ré-
sze. Szél István, Székkutas polgármestere köszöntötte őket, gratu-

lált nekik eddigi sikereikhez és sok si-
kert kívánt a rájuk váró kihívásokhoz.

A volt nyolcadikosok ezek után a 
hagyományokhoz híven felhelyezték 
az osztályukat jelképező szalagot az 
iskola zászlajára, amit ezek után át-
adtak az őket követő hetedik osztá-
lyosoknak.

Végül a díjak átadása után a bal-
lagó diákok egy külön műsorral kö-
szönték meg szüleiknek, pedagógu-
saiknak, az iskolának és a városnak 
azt, hogy szerető kezek és gondos-
kodó tekintetek közt nőhettek gyer-
mekből felnőtté az általános iskola 
falai közt.

A ballagó osztály:
Osztályfőnök: Zakariás Jolán
Tagjai: Bolacsek Nikolett, Nagy 

Szimonetta Mária, Gajdán Titanil-
la, Mihály Fanni, Kosztolányi Diána, 
Kusztovszky Boglárka Diána, Jandsó 
Nóra Adél, Kovács Lilien, Török Na-
tália, Kovács Enikő, Sólyom Levente, 
Verók Máté István, Vezendi Gergő, Kis 
Sándor, Á. Nagy János, Pap Bálint Sza-
bolcs, Csorba Péter, Radnai Dorina
 n.j.
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Egy nap alatt  
megtalálta a rendőrség  

a Székkutason házaló párt
A településen felszerelt, rendszámot is figyelő kamerák 

segítettek a felderítésben.
Több lakosnál egy ismeretlen páros kopogtatott a minap 

Székkutason, kisorsolt kiválasztottként nagy értékű nyeremé-
nyeket kínáltak kedvezményes áron, míg máshol a szórólapok 
célba érkezéséről érdeklődtek. Egy idős párnál sikerrel jártak, 
ott különféle termékeket tudtak eladni, majd távoztak. Mivel az 
érintettek becsapva érezték magukat, a rendőrséghez fordultak.

Szél István polgármester elmondta, bár lehet, hogy nem bün-
tethetők az ilyesfajta elkövetők, mégis felkutathatók, ugyanis a 
településen már korábban olyan kamerákat szereltek fel, me-
lyek figyelik a ki és bevezető utakat, rendszámot is rögzítenek, 
így azonosíthatók azok, akik Székkutason jártak.

Bár az információk hiányosak voltak, a rendőrség az adatok 
alapján egy nap alatt azonosította a Székkutason portyázó autót 
és a párt, akiket az egyik „károsult” fel is ismert.

Mivel azonban az elkért pénzért különféle tárgyakat, eszkö-
zöket kaptak, nem indítható ellenük eljárás, a károsultak azon-
ban – ha akarnak, és úgy érzik becsapták, megkárosították őket 
– indíthatnak polgári peres eljárást. Ekkor a bíróság kikérheti a 
rendőrség felvételeit, így az alperes személye konkretizálható.

Forrás: vásárhely24.hu
archív fotó: delmagyar

Labdarúgás: Célkeresztben 
a megyei élvonal!

A harmadik helyet szerezte meg a 2017/18-as szezonban a 
megyei II. osztályú bajnokságban a H-Fest Székkutas TC. A gár-
da ennek ellenére jó eséllyel a következő szezont a megyei élvo-
nalban kezdheti meg. Horváth Zoltán edző értékelt lapunknak.

A tabella 6. helyén töltötte a telet a székkutasi labdarúgó csapat, 
tavasszal azonban a dobogót célozták meg a srácok. Ennek ellené-
re a tavaszi kezdés nem volt erőteljes, a végére azonban ha nem is 
sikerült kiénekelni a sajtot sem a Makó II., sem a Röszke szájából, 
mégis összejött a bronzérmet érő hely a gárda számára.

„Az első két meccsen bealudtunk, és vereséget szenvedtünk. 
Utána a következő 13 meccsen kilencszer nyertünk, négy döntet-
lent játszottunk. Azzal sem vagyok maradéktalanul elégedett, mert 
ezek olyan döntetlenek voltak, ahol mi irányítottunk, szerintem 
győzelmet érdemeltünk volna, ennek ellenére mégsem lehetek 
elégedetlen az eredménnyel és a csapattal, mert az előkelő har-
madik helyet szereztük meg” – nyilatkozta Horváth Zoltán edző.

Legutóbb 2013-ben végzett ennyire előkelő helyen a csapat a 
megyei második vonalban, akkor az ezüstérmet sikerült elcsípni. A 
minél jobb eredmény érdekében tavaszra néhány játékost is sike-
rült igazolni, igaz végül mégsem számíthatott mindenkire az edző.

„Külön senkit sem szeretnék kiemelni, mert az egész csapat ér-
deme, hogy a harmadik helyen végeztünk. Most egy olyan csapat 
jött össze Székkutason, ami hosszútávon is sok örömet fog okozni 
a székkutasiaknak. Nagyon sok fiatal székkutasi játszik benne és 
ki van egészítve a keret néhány rutinos játékossal. Egy nagyon jó 
egyveleget alkot az idősebb és a fiatalabb játékosok összessége” 
– fogalmaz az edző.

Jó esély van arra, hogy a H-Fest Székkutas TC a következő sze-
zont a megyei élvonalban kezdje meg. A 16 csapatosra tervezett I. 
osztályban ugyanis több visszalépés is történhet, így nagy eséllyel a 
Székkutas osztályt válthat. A település labdarúgó csapata legutóbb 
az 1996/97-es idényben volt ott a megye legjobbjai között, vagyis 21 
év után kerülhet ismét az I. osztályba az együttes.

szcs
Fotók: Székkutas TC facebook oldala

Legyen Székkutas is 
állatbarát település!

A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete immáron 
második éve működik együtt sikeresen Székkutas Község 
Önkormányzatával. Elsősorban az ebrendészeti telepre be-
került kutyáknak segítenek új gazdát találni, de abban is se-
gítséget tudnak nyújtani, hogy milyen eszközökkel szereljék 
fel ezt a telepet. Az újonnan elkészült ebrendészeti telep ki-
vitelezésében, tervezésében is nyújtottak hasznos tanácso-
kat az önkormányzat szakembereinek. A részletekről Balogh 
Ernőt, az egyesület elnökét kérdeztük. 

A két év alatt több kitelepülést is szerveztek Székkutason, 
melynek célja az volt, hogy információkat adjanak a lakosoknak 
a helyes állattartásról, vagy például az ivartalanítási programról. 
Szeretnék, hogy Székkutas is egy állatbarát település legyen, ezért 
önkénteseket is szoktak toborozni. Balogh Ernő, az egyesület el-
nöke hangsúlyozta, hogy a kóbor állatok befogásában nem tud-
nak segíteni, ez az ebrendész feladata, akit az önkormányzaton 
keresztül lehet elérni. A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesüle-
tének fő célja, hogy a már befogott állatoknak újra gazdát találja-
nak. Ennek érdekében szeretnének családi programokat és nyílt 
napokat szervezni az ebrendészeti telepen, valamint örökbefoga-
dó napokat is szeretnének életre hívni a községben. 

Az állatvédők már tavasszal is szerveztek egy ivartalanítá-
si programot. Egy svájci alapítvány támogatásával 50 macskát 
sikerült ivartalanítani. A program sikerességét bizonyítja, hogy 
újabb 50 macska ivartalanítására kaptak lehetőséget. 

Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete megtalálható Fa-
cebookon is, a weboldaluk címe www.hmvhelyiallatvedok.eu, 
illetve telefonon is állnak rendelkezésre, a +3630/554-8466-os 
és a +3620/980-2042-es telefonszámon. Sz. Viktor
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Ismét fergeteges hangulatra 
lehet számítani Sóshalmon
Arató ünnepséget rendeznek június 30-án Sóshalmon 

az Olvasókörben. Az évtizedes múlttal rendelkező esemény 
során a szervezők felidézik a régi hagyományokat, így nem 
maradhat el a brigádok aratása, a kalács, az új kenyér szen-
telés és a pálinka sem.

A rendezvény, melynek 
lebonyolításában segítő 
közreműködőként részt 
vesznek a Székkutasi Ol-
vasókör és a Székkutasi 
Lovas Klub tagjai is, fél 
tízkor kezdődik a Székku-
tasi Általános Iskola előtt, 
ahonnan lovaskocsikkal 
vonulnak fel az aratók. A 
célállomás a Sóshalmi Ol-
vasókör lesz, ahol kaláccsal és pálinkával várják a résztvevőket.

Fél tizenegykor veszi kezdetét a kézi aratás. „Vannak kézi 
kaszával való aratáshoz értő embereink, akik évről évre eljön-
nek és levágnak 60-70 kévényi búzát, amit bekötünk, kereszt-
berakunk, aminek a tetejére rakjuk a paput. Ennek a levágott 
gabonának az lesz a sorsa, hogy az augusztusi szántóversenyen 
elcséplésre kerül. Az aratás után visszavonul a csapat az olvasó-
kör udvarára, ahol kenyérszentelés lesz” – tájékoztatott Molnár 
Ernő, a Sóshalmi Olvasókör elnöke.

A nap folyamán természetesen rengeteg színes program vár-
ja az érdeklődőket. 

n.j.

Részletes program:

9:30: lovas fogatok indulása Székkutasról az általános iskolától 
(József Attila utca 1.), érintve a községházát (Béke utca 1.)
10:10: fogatok érkezése és fogadása a Sóshalmi Olvasókörnél
10:30: kivonulás a búzatáblához, kézi aratás
11:30: köszöntők, Kankalin Néptáncegyüttes műsora, új kenyér 
megszegése
12:30: ebéd (menü: szürkemarhapörkölt galuskával + kenyér, 
savanyúság)
13:30: fellépő csoportok műsora
Étkezés csak előre megvásárolt ebédjeggyel lehetséges! (2.400.-
Ft/adag) Jegyigénylés telefonon, illetve szervezőknél történhet.
14:00 órától: zene: Labozár Antal és Jakabfi Zoltán
A délután folyamán: tombola sorsolás
A gyermekeket a nap folyamán a Bessenyei Ferenc Művelődési 
Központ munkatársai kézműves foglalkozással várják.
A helyszínen egész nap italbüfé várja a vendégeket.

A Murgács Kálmán 
Művelődési Ház 

tetőszerkezete is megújul
Szabó Emese képviselővel Székkutas kulturális életéről, 

valamint ezt a szegmenst érintő fejlesztésekről beszélgettünk. 
Kutasi Hírek: Milyen volt 

az elmúlt időszak Székkuta-
son kulturális szempontból?

Szabó Emese: Én azt gon-
dolom, hogy eléggé színes és 
változatos, pezsgő volt a kultu-
rális élet Székkutason mind a 
fiatalokat, mind az idősebbe-
ket illetően. Március 15-e után 
kezdődtek a tavaszi progra-
mok. A Murgács Kálmán Nóta 
Klub szervezésében valósult 
meg egy nagyon szép dalos 
találkozó Székkutason. Április-
ban is zajlottak a programok. 

Örömmel vettük tudomásul, hogy az általános iskola pályázati 
pénzből nagyon sok hagyományőrző tevékenységet megvalósít-
hatott ebben az évben. Valamint a civilszervezetek is megkezd-
ték a szokásos munkájukat. 

Kutasi Hírek: Az elkövetkezendő időszak, a nyár mennyire 
lesz gazdag programokban?

Szabó Emese: A nyár mindenütt egy kicsit csendesebb idő-
szak szokott lenni, hiszen ilyenkor az aktív dolgozók a munká-
ban vesznek részt, a gyerekek az iskolától távol vannak, de ők 
sem fognak unatkozni. Az önkormányzat már két alkalommal 
tartott nyári tábort. Szervezés alatt van most is, hogy ez az idén 
is megvalósulhasson. Nagy az igény rá. A gyermekek napközbe-
ni ellátása nemcsak a tanév során, hanem a nyári szünetben is 
fontos, sőt, kiemelten akkor fontos, mivel a szülőknek akkor is 
dolgozniuk kell. Júliusban a táborozás mellett szintén egy fontos 
esemény várható: ekkor rendezik meg az Olvasókörök Orszá-
gos Találkozóját Székkutason. Méltán lehetnek büszkék rá, hi-
szen az idén Székkutas kapja a vándorbotot. Augusztusban két 
egyesületünk által szervezett program szokott megvalósulni. Az 
egyik augusztus első hétvégéjén a Motoros Nap, amelyet a Mo-
toros Baráti Kör szervez. Illetve augusztusban lesz a Regionális 
Szántóverseny annyi változással, hogy Orosháza határában fog-
ják tartani, nem Székkutas külterületén. Szeptemberben pedig 
mindenki számít majd a Főtéri Falunapokra. Azt hiszem, az lesz 
majd a koronája az évi rendezvényeknek. 

Kutasi Hírek: Milyen fejlesztések vannak, amelyek a kultu-
rális életet is befolyásolják?

Szabó Emese: A székkutasi könyvtár nagyon látványos fejlő-
désen ment keresztül az elmúlt időszakban. Nem csak a köny-
vállományt, hanem a környezetét tekintve is. Megújult maga a 
könyvtári rész is, és kialakítottak kisgyermekek számára egy kü-
lön kis szobát, ahol a gyermekek játékos módon újabbnál újabb 
mesekönyvek segítségével mélyedhetnek el az olvasásban. Ja-
vaslom a helyi lakosoknak, hogy látogassák, hiszen ez ő értük 
van, ingyen van, és nagyon tudja formálni a gyermekek szemé-
lyiségét az olvasás, a könyvtár. A fejlesztések közül kiemelném 
még, hogy a Művelődési Ház az utóbbi időben nagyon sok vál-
tozáson ment keresztül, de ez nem fejeződött be, hiszen a te-
tőszerkezete is megújul. Ennek célja, hogy az épület energetikai 
ellátottsága javuljon, korszerűsödjön, hiszen majd napelemek is 
lesznek rajta. Ezzel a fejlesztéssel megpróbál az önkormányzat 
a jövőbe tekinteni. 

ÉR. 
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Heten intettek búcsút az ovis éveknek Székkutason

A Székkutasi Motorosok Baráti Köre idén is sok 
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 

a 2018. augusztus 4-én, szombaton,  
rendezendő 

X. Jubileumi Motoros Találkozóra.
Helyszín: Székkutasi Sportcentrum.
Székkutasi Motorosok Baráti Köre

Ballagási és évzáró ünnepséget tartottak a Székkutasi Lí-
bor Ilona Óvodába járó gyermekek június 2-án, a Murgács 
Kálmán Művelődési Házban. Az 56 ovis kisgyermek tartalmas 
évet tudhat maga mögött, mivel több települési rendezvényen 
is részt vettek. Az intézményből 7 gyermek ballagott idén el, 
és kezdik meg tanulmányaikat az általános iskolában.

Lázár Judit, a Székkutasi 
Líbor Ilona Óvoda vezetője 
elmondta, hogy a ballagók 
közül hatan Székkutason foly-
tatják tanulmányaikat, míg 
egy kisgyermek Orosházára 
fog iskolába járni.

 „Szeptembertől várhatóan 
69-en fognak hozzánk járni, 
ami azt jelenti, hogy két óvo-
dai csoportba nem férünk be, 
tehát egy harmadik csoportot 
is fogunk indítani előrelát-
hatólag. Egy évre fog szólni, 
mert utána 28 nagycsoporto-
sunk lesz, akik közül sokan 

elballagnak, és akkor megint visszafogyatkozunk 60 fő alá. Na-
gyon örülünk, hogy ilyen sokan járnak hozzánk, és reméljük, 
hogy a jövőben is sokan születnek a településen és lesz után-
pótlás” – mondta Lázár Judit.

Az ovisok fejlesztésében külső támogatók is segítették az 
óvónők munkáját, hiszen Székkutas önkormányzata és a Szék-
kutasi Gyermekek Művelődését és Tanulását Segítő Alapítvány 
is sokban hozzájárult, akár játékokkal, akár anyagi támogatás-
sal, az egész éves munkához, neveléshez.

Az ünnepségen a kiscsoportosok mutatták be műsorukat 
először. A tánccal és mondókával színesített produkciót köny-
nyek és taps követte. A nagycsoport műsora után pedig a bal-
lagók köszöntek el, mondtak végső búcsút az ovis napoknak. 

n.j.

Tisztelt Szülők!
Székkutas Község Önkormányzata a nyári szünidőben – 2018. 
július 23.-2018. augusztus 3. között – nyári tábort szervez az 
óvodás és általános iskolás gyermekek részére.
A tábor helye: Gregus Máté Általános Iskola (6821 Székku-
tas, József Attila u. 1.)
A napi felügyelet időtartama: minden munkanap 8 órától 
16 óráig
A táborért fizetendő díj: 6700 Ft (ebéd ára: 670 Ft/nap)
Jelentkezni 2018. július 12-ig lehet a Székkutasi Polgár-
mesteri Hivatalban és Szabó Emesénél személyesen, vagy az 
alábbi telefonszámon: +3630/479-6522.


