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Abból élek ma is,  
amit Székkutas adott…

A második világháború miatt a legtöbben nem is tudták idő-
ben elkezdeni tanulmányaikat, hiszen 1944-ben ez lehetetlen 
volt. Végül egy évvel később ismerkedtek meg azzal az intéz-
ménnyel, amely nyolc esztendeig gyakorlatilag az otthonuk volt. 
A székkutasi általános iskola padjaiból 1953-ban álltak fel s 
folytatták életüket. Most, 65 év múlva is azt mondják: minden 
perc örök emlék marad.

Egy egész emberöltőt magában foglaló találkozóra hívta meg szer-
kesztőségünket június 30-án, szombatra a székkutasi Fűzfa Sörözőbe 
Sulyok Katalin, aki az első pillanattól motorja összejöveteleiknek.

„Csókolom a kezeit, Herczeg Sándor vagyok a Rádió7-től! Szia, 
szólíts csak Kati néninek! Puszit nem kapok?” – mindezt a tudósí-
tónak mondta Sulyok Katalin, s innentől nem csupán megalapozva, 
hanem bizonyítva is volt az a tény, hogy az osztálytalálkozók fő fe-
lelőse mindent megtesz az emlékezet ápolásáért. Kissé szomorú-
an konstatálta ugyan, hogy kevesebb tudtak eljönni, mint amennyi 
látogatót ő várt, de mégis örült, hogy a 35 (!) éve vezetett vendég-
könyvébe legalább 10 volt osztálytárs sorai ismét belekerülnek. Az 
ominózus füzet mindenkiről mindent feljegyez, régi fotók és kézí-
rások formájában, valamint azok emlékét is őrzi, akik már sajnos 
nem lehetnek velük…

Akik viszont itt vannak, olyan adomákat elevenítenek fel, hogy 
abból külön novellákat lehetne írni. Maga a szervező a vendéglátó-
iparban tevékenykedett, sokáig vezette a Hullámtér vendéglőt, de 
több mint két évtizedig a hegyekben, egy Sály nevű községben falu-
si turizmussal foglalkozott, hogy aztán a szíve ismét hazahúzza. De 
említhetném Szenti Ernőt is, aki konzervatóriumot végzett és évtize-
dekig nagybőgőzött a Honvéd együttesben – most CD-n saját nótáit 
is elhozta. A Székkutason született Mihály Jenő is aktív a mai napig, 
hiszen ki ne tudná, hogy jelenleg a Vásárhelyen működő Belvárosi 
Olvasókör elnöke. Az ételt pedig – ahogyan minden egyes alkalom-
mal – az a Kis Miklós főzte, aki az iskola elvégzése után Székkutason 
maradt, s a mai napig birkafarmja van. Hódmezővásárhelyről töb-
ben érkeztek, de jöttek Budapestről is. Márton Juliska például több 
felsőfokú végzettséget szerzett, dolgozott az akkori Szovjetunióban, 
ahol a szerelmet is megtalálta. Talán ő mondta ki a legfontosabbat, 
amikor könnyes szemmel megsúgta nekem: abból élek ma is, amit 
Székkutas adott…

Hiába a 65 év, a talán lassan megfakuló emlékek, mégis első pil-
lanatban megismerték a meglepetésre megérkező egykori tanáru-
kat, dr. Kelecsényi Gézáné Magda nénit, aki annak idején éneket és 
alkotmánytant okított nekik. A most 86 éves tanárnő 53 évet töltött 
el a pályán, de ennyi idő elteltével is gyorsan „beazonosította” egy-
kori tanítványait. Sulyok Katalint, Szenti Ernőt, Balogh Istvánt, Tóth 
Lajost, Szabó Piroskát, Márton Juliskát, Mihály Jenőt, Fejes Katalint, 
Kis Miklóst és Szántó Katalint.

Mert az idő ugyan soha nem áll meg, de a szemük ugyanolyan 
fiatal.

Herczeg Sándor

Szép elismeréseket zsebelt be 
a Murgács Kálmán Nóta Klub
A székkutasi Murgács Kálmán Nóta Klub az év minden szaká-

ban aktív. Nagyon sok fellépésük van, és a versenyeken való sze-
replések a díjakat is magukkal hozták. Most a két legfrissebb el-
ismerésről beszélgettünk Kis Sándornéval, a klub társelnökével. 

A Tiszántúli Népdalkörök Találkozójára, amelyet június 30-án 
rendeztek meg Hódmezővásárhelyen, palóc népdalcsokorral je-
lentkezett a székkutasi Murgács Kálmán Nóta Klub. „Ezt egy régi ta-
nító nénink állította össze, és most felelevenítettük, még ezzel nem 
szerepeltünk sehol sem. Nagy megtiszteltetés ért minket, ugyanis 
aranyminősítést kaptunk. Nagyon lelkesen készültünk, minden hé-
ten hétfőn gyakoroltunk. Nagyon színvonalas műsorok voltak, örü-
lünk neki, hogy ezzel díjat tudtunk nyerni” – fogalmazott Kis Sándor-
né, a Murgács Kálmán Nóta Klub társelnöke. 

A másik elismerés a Mozgáskorlátozottak Szövetségének szer-
vezésében megvalósuló rendezvényhez kapcsolódik. Szentesen 
rendeztek egy Ki mit tud?-ot, ahol versekkel és dalokkal is lehetett 
indulni. A július 7-i megmérettetésen hárman vettek részt a szék-
kutasi dalosok közül. Kis Imréné és Tóth Antalné – Szűcs Mihály 
harmonikakíséretével kiegészülve – első helyezést ért el. A reperto-
árban a Székkutasról szóló Murgács-nóták csendültek fel. 

Már ebből is kitűnhet, hogy a Murgács Kálmán Nóta Klub tag-
jai nem unatkoznak a nyáron sem, és ahogy Kis Sándorné sorolta, 
mennyi programjuk, fellépésük lesz még az idén, végleg bebizo-
nyosodott, hogy ezek a hölgyek nagyon aktívak. Legközelebb az Ol-
vasókörök Országos Találkozóján lépnek fel, amelyet Székkutason 
rendeznek meg július 27-29-én.  

ÉR.

A Székkutasi Olvasókör kirándulást szervezett 2018. június 23-
án tagjai, a helyi egyházak, civil szervezetek és érdeklődők számá-
ra. Élményeinkről az egyik legfiatalabb utasunk írt összefoglalót.

Köszönjük! 
Székkutasi Olvasókör elnöksége

Kalocsai kirándulás 
élményei

Úgy gondolom, hogy ez a kalocsai út, felejthetetlen emléknek 
ígérkezett mindannyiunk számára.  Ezt az élményt szeretném meg-
osztani az olvasókkal. Először Kiskőrös felé vettük az irányt, ahol 
Petőfi Sándor szülőházát néztük meg a busz ablakain keresztül. 
Megérkeztünk úti célunkhoz, ahol nagy meglepetés ért minket. Dr. 
Tóth-Kovács Ádám Kalocsa aljegyzője és kedves felesége Anett fo-
gadtak nagy örömmel és szeretettel bennünket. Persze, nem ők 
voltak az idegenvezetőink, ők csupán szívélyes kísérői voltak kis 
csapatunknak. Amikor megnyílt előttünk a Nagyboldogasszony 
Főszékesegyház kapuja, mindenki csak ámult-bámult a gyönyörű-
ségtől, ami elénk tárult. Ott egy kedves néni mesélt sok-sok érdekes 
dolgot. Az épület mellett található Érseki Könyvtárat is megnéztük, 
és a régi könyvek történetével ismerkedtünk meg. Hosszabb bandu-
kolás után a Viski Károly Múzeumhoz érkeztünk.  Ott sok szépet 
láttunk, és hallottunk.  Majd a múzeumból kilépve dr. Tóth-Kovács 
Ádám munkahelyére mentünk, ahol még a kalocsai polgármester 
irodáját is szemügyre vehettük. Utána, mivel mindenkinek korgott a 
gyomra, a következő úti célunk egy étterem volt, ahol elfogyasztottuk 
a finom ebédet. Természetesen a cukrászda sem maradhatott ki. A 
sütizés után a Duna partra mentünk, ahol megcsodáltuk a gyönyörű-
en hömpölygő folyót. Később a Hajós Pincefalu felé vettük az irányt, 
itt a felnőttek számára borkóstolásra és vásárlásra volt lehetőség.  
Mindenkinek kellemesen telt az egy óra, amit itt töltöttünk. Az este 
közeledtével, számtalan élménnyel gazdagodva tértünk haza.

Munkácsi Bianka Tímea
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Hamarosan átadják  
az Egészségházat!

Befejezéshez közelednek az építési munkálatok az Egész-
ségházban. Az intézmény felújításával kapcsolatban 2017 
decemberében határozott Székkutas képviselő-testülete. 
Szél István, Székkutas polgármestere elmondta, hogy a 130 
millióból megújuló Egészségházat várhatóan a szeptember 
elején megrendezett falunapon adják át.

Az intézményben nem csak energetikai felújítás, hanem 
komplett bútorzatcsere, eszközpark-csere is megvalósul.

„Modern fogorvosi rendelő, valamint egy kiváló háziorvos 
támogatásával egy nagyszerű orvosi rendelőegység fog megva-
lósulni és a védőnői szolgálat, továbbá a fizioterápia is ebben az 
épületben kap helyet” – tájékoztatott Szél István. Hozzátette: a 
betegek már augusztus közepén birtokba vehetik az Egészség-
házat.

A polgármester kifejtette, hogy annak örülne a legjobban, ha 
minél kevesebben vennék igénybe az Egészségház szolgáltatá-
sait. Megjegyezte, hogy 2012-ben az új háziorvos érkezésével 
rendeződtek az egészségügyi állapotok Székkutason és most 
a szolgáltatáshoz szükséges kubatúrát alakítják ki azzal, hogy 
szeptember elsején átadják az Egészségházat, mely sokkal több 
lehetőséget és szolgáltatást biztosít a kutasi lakosoknak a felújí-
tásokat követően.

A képviselő-testület májusban határozott, hogy eszközöket 
pályázzon meg az orvosi rendelőbe, a védőnői szolgálathoz és 
a fizioterápiához, de a fogorvosi rendelőbe röntgengép beszere-
lésére is sor fog kerülni, valamint az Egészségház előtti tér köz-
világítást korszerűsítik és a tetőt is felújítják.

n.j.

Magyar polcokon magyar 
termékek sorakozzanak fel!

Tavalyi évben választották meg a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Csongrád megyei elnökének Szél Istvánt, aki ven-
dége volt a Rádió 7 Napraforgó műsorának, Mavracic Beáta 
főfalugazdásszal egyetemben. 

Szél István elmondta, hogy tervei közt szerepel egy társadalmi 
kampány indítása, melynek célja a fiatal gazdák megtartása, és 
ennek a szakmának a felélénkítése, valamint a falugazdász-há-
lózat megreformálása. A fiatal gazdák fogják a következő évtize-
dekben a „kenyeret” képletesen az asztalra tenni, fontos, hogy 
értékeljük a magyar termelői termékeket, hogy az üzletekben, 
a helyi piacokon ezek kerüljenek a polcokra, a vásárlók elé. Ez 
már rengeteg külföldi országban is alapvető kérdés.

A falugazdászok dolga a mezőgazdászok, földművesek, állat-
tartók papír ügyeinek koordinálása, Mavracic Beáta hozzáfűzte, 
hogy országosan 650 főből áll a falugazdász-hálózat, több mint 
kétezer ügyfélfogadási pont várja a gazdálkodókat. Tanácsadás 
mellett hatósági feladatokat is ellátó szervezet egyik legfonto-
sabb ügye az őstermelői igazolványok kiállítása, módosítása, 
érvényesítése és a bevonása is. 

Csongrád megyében bemutatkozott a jégkármérséklő rend-
szer, amely május elseje óta működik, megyénkben 40 gép mű-
ködik, 13 automata az összes többi pedig manuális.  A szélsősé-
ges időjárási viszonyok, a jégesőzések megszűnését a rendszer 
nem garantálja, elsősorban a mezőgazdasági károk csökken-
tése várható. hiszen az elmúlt húsz évben a mezőgazdaságban 
a jégkár több mint 20%-át okozta. Ez a technológia emberre és 
környezetre ártalmatlan. 

Az időjárás az elmúlt időszakban sem kímélte a mezőgaz-
daságból élőket, a sok-sok esőzés jól is jött, de a betakarítás 
szempontjából nehézségeket okozott, mondta el Mavracic Beá-
ta. Megyénkben az őszi árpa és a repce betakarítása a vége felé 
közeledik, az őszi búzáé pedig már folyamatban van ugyan úgy, 
mint az aratás.” Az időjárás kiszámíthatatlanságától eltekintve a 
gazdálkodás egy csodálatos szakma s hivatás” –emelte ki Szél 
István, a műsor margójára. 

Farkas Emese

Friss információkat érhetnek 
el a Facebookon, Székkutas 
község hivatalos oldalán.
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Lázár János:  
A fiatalok jövőjét veszi el, 

aki megakasztja  
a fejlesztéseket!

 „Vannak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak élni a kor-
mány által felkínált lehetőségekkel. Nekem ez nem problé-
ma, csak a vásárhelyi fiataloktól veszik el a jövőt” – mondta 
Lázár János országgyűlési képviselő július 13-án, a Rádió 
7-ben tartott fogadóóráján, amelyen többek között beszélt 
még a 47-es és az algyői híd négysávosításának kérdéséről, 
Makó és Szeged összekötéséről, valamint a mártélyi és szék-
kutasi tanyafejlesztésekről is.

„Aki ebben a városban 
akadályt gördít a fejlődés elé, 
megakaszt fejlesztéseket, az 
elveszi a vásárhelyi fiatalok 
jövőjét. Nem az a probléma, 
hogy most politikai vita van. 
Nem az a probléma, hogy 
most elveszít vagy megnyer a 
Fidesz egy választást. A prob-
léma az, hogy vásárhelyi fia-
taloktól veszik el emberek a 
jövőt. A következő 10 évből, 
20 évből vesznek el jövőt. És 

verseny van az emberekért, a fiatalokért. Amelyik város jobb, 
ott maradnak fiatalok vagy oda mennek. És ebből a versenyből 
most Hódmezővásárhely éppen ki akar szállni, vagy éppen le-
maradóban van” – fogalmazott Lázár János a Rádió 7 július 13-i 
műsorában.

Több olyan kérdésről is beszéltek a műsor folyamán, amely 
a közlekedéshez kapcsolódik. Így szó volt a 47-es út és az al-
győi híd négysávosításáról is. – A 2020-as évek legnagyobb 
közlekedési beruházása lehet a Szeged-Vásárhely-Békés-
csaba-Debrecen négysávos úttal való összekötése. Mindez 
5-600 milliárd forintos beruházás lehet mai értékkel számol-
va – mondta Lázár János, aki szerint ez a térség fejlődése 
szempontjából egy nagyon fontos beruházás lenne. A tiszai 
híddal kapcsolatban pedig ő azon az állásponton van, hogy 
nem egy újat kell építeni (ezért kampányol Szeged), hanem a 
meglévőt kell korszerűsíteni, négysávosítani, illetve a régi ti-
szai átjárók felújítása is nélkülözhetetlen. Emellett fontosnak 
tartja, hogy a környező települések megfelelő úthálózattal le-
gyenek összekötve, és ebben a tram-trainnek fontos szerepe 
lesz az országgyűlési képviselő szerint. „Ezzel párhuzamosan 
két beruházás előkészítését javaslom majd a kormányzatnak. 
Az egyik a Szabadka-Szeged elővárosi vasútnak a megépíté-
se, tehát Szabadkát is hozzá kell kapcsolni Szegedhez az én 
véleményem szerint közlekedési szempontból. A másik pe-
dig Makó és Szeged összekapcsolása. Én fanatikusan hiszek 
abban, hogy a város jövőjét pozitívan fogja befolyásolni a 
villamos. És ezért már most azért dolgozom, hogy Szabad-
ka-Szeged, Makó-Szeged vonatkozásában az elővárosi vasút 
előkészítése megkezdődjön.” 

Egy hallgató kérdezte, hogy mit tud a mártélyi tanyafejleszté-
sekről. Lázár János elmondta, hogy két héten belül meg lesz az 
eredmény, és hozzátette, hogy mind a mártélyi, mind a székku-
tasi pályázatnak nagyon jó esélye van a győzelemre. Mártélyon 
ennek köszönhetően 26 tanya jut áramhoz, de Székkutas eseté-
ben is jó néhány tanyát érint ez a pályázat.

ÉR.

Juhász Tünde újra 
kormánymegbízott

Négy sikeres év után folytatja a megkezdett munkát Ju-
hász Tünde a Csongrád Megyei Kormányhivatal élén. Orbán 
Viktor miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter javaslatára július 1-jétől kinevezte Csongrád megye kor-
mánymegbízottjának. 

Dr. Juhász Tünde széles körű közigazgatási ismeretekkel 
és gyakorlattal rendelkezik. Csaknem húsz évvel ezelőtt az Ál-
lamigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervezői diplomával 
kezdett dolgozni a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal-
ban, ahol néhány évvel később, jogászi diplomája megszerzé-
se után, dr. Rapcsák András polgármester kabinetvezetője lett. 
Ezt követően számos további szakirányú végzettséget szerzett, 
jogász-közgazdászi, európai jogi szakjogászi, környezetvédelmi 
szakjogászi diplomával rendelkezik.

Dr. Juhász Tünde június 26-án vette át az Országházban kine-
vezési okiratát. Mellette Orbán Viktor, Gulyás Gergely és Tuzson 
Bence látható. 

Új kapitány a rendőrség élén
Július elsejével a megyei rendőrkapitány Szegedre, Zélity 

László helyére a hódmezővásárhelyi kapitányságot irányító 
Harkai István ezredest nevezte ki. Az ő helyére, azaz a hód-
mezővásárhelyi kapitányság élére az a Szabó Zsolt érkezett, 
aki így a székkutasi körzetért is felelős lesz. 

Szabó Zsolt a Rendőrtiszti Főiskola 
elvégzését követően ügyeletes, kör-
zeti megbízotti alosztályvezető, majd 
2010. május 1-jétől 2015. december 
31-ig a Hódmezővásárhelyi Rendőr-
kapitányság Közrendvédelmi Osztá-
lyának vezetője volt. 

Székkutas község közbiztonságá-
ról el lehet mondani, hogy hosszú 
évek óta jó. A tavalyi évre vonatkozó 
rendőrkapitányi beszámolóból ki-
tűnik, hogy a településen a bűnügyi 
fertőzöttség viszonylag alacsony. Az 

elmúlt évben a regisztrált bűncselekmények száma 25-ről 15-re 
csökkent. 

A bűncselekmények számának visszaszorulásában jelentős 
szerepe van a településen kiépített kamera-rendszernek, amely 
nemcsak komoly visszatartó erővel bír, hanem a felderítésben is 
jelentős szerepet játszik.

Székkutas község területén 2017. évben 3 személyi sérüléses 
közlekedési baleset történt. Ezek közül kettő súlyos sérüléssel, 
míg egy könnyű sérüléssel végződött. Örömteli, hogy a települé-
sen 2017-ben nem történt halálos kimenetelű baleset.  ÉR. 
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A kulcsszó: életmódváltás!
A Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség házior-

vosai megkezdték a székkutasi, hódmezővásárhelyi, márté-
lyi és árpádhalmi lakosok állapotfelmérését, ezzel elindult 
a mintaprogram megvalósítási része is. Dr. Bakos Attilával, 
Székkutas háziorvosával arról beszélgettünk, mit nyerhet-
nek a székkutasiak a praxisközösséggel. 

Kutasi Hírek: Mit takar a 
praxisközösség kifejezés?

Dr. Bakos Attila: Ez egy 
mintaprogram, amely az 
ország 60-70 településén, 
kistérségében indult el. 
Sajnos, még nem fedi le 
az ország teljes területét. 
A hódmezővásárhelyi és a 
szentesi kistérség is részt 
vesz benne, és a projektet 
Székkutas Község Önkor-
mányzatának támogatá-
sával tudtuk megnyerni. 
Hódmezővásárhelyről több háziorvos is érintett, illetve Mártély 
és Székkutas is, valamint a szentesi kistérségből Árpádhalom. 
A programnak a lényege az, hogy a háziorvosi praxisok együtt-
működve végeznek el különböző szűrővizsgálatokat. Majd pe-
dig attól függően, hogy milyen betegségre hajlamosító tényezőt 
találunk, tovább tudjuk utalni a pácienseket a praxisközösség 
szakembereihez. A praxisközösségen belül lehetőség van gyó-
gytornász, dietetikus, pszichológus és mentálhigiéniás szakem-
ber igénybevételére is, akik mind a praxisközösség saját alkal-
mazásában állnak. 

Kutasi Hírek: Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Dr. Bakos Attila: Hangsúlyozom, hogy itt leginkább a meg-

előzésről van szó. Nem döntően a kezelés a cél, hiszen ezt a 
kórházak és a szakrendelők végzik továbbra is. Hanem például 
a dietetikus egy meglévő cukorbetegnek ad állapotfelmérésre 
és tanácsadásra lehetőséget, illetve cukorbetegklubot is fogunk 
szervezni minden település vonatkozásában. A gyógytornász 
fog az időseknek csontritkulás csoportos foglalkozást tartani, 
a gyerekeknek lúdtalp- és gerinctornát, illetve egyéni állapot-
felmérésre is lesz lehetőség, és tanácsot tud adni, hogy van-e 
a szakellátásban kezelésre szükség, illetve milyen mozgásfor-
mákat érdemes végezni egyénre szabva egy átfogó életmódvál-
tás kapcsán. Itt kulcsszó az életmódváltásra való ösztönzés. A 
pszichológusunk, mentálhigiéniás szakemberünk egyéni felmé-
réseket fog végezni. A főbb irányvonal ez esetben a depresszi-
ónak a felismerése, a szorongásos betegségekben szenvedők 
a kiszűrése, illetve alkoholproblémák, dohányzás kapcsán a ta-
nácsadás, segítségnyújtás. A csoportos foglalkozások kapcsán 
együttműködéseink vannak kialakulóban a helyi egészségfej-
lesztési irodákkal is, ahol további életmódváltáshoz való segít-
séghez juthatnak motivált klienseink.  

Kutasi Hírek: A praxisközösség révén tehát, jól értem, hogy 
plusz szolgáltatásokhoz tudnak hozzájutni a székkutasiak?

Dr. Bakos Attila: Igen, ezt az EFOP 1.8.2-17-00009. számú pá-
lyázat elnyert forrásaiból tudjuk megvalósítani. Reméljük, hogy 
a program végén nyerhetünk többlettámogatást a program foly-
tatására is – de erről még korai lenne beszélni.

Kutasi Hírek: Az orvos vagy a páciens utazik? Hol lesznek 
elérhetőek ezek a szolgáltatások?

Dr. Bakos Attila: Első lépésként páciensek bejönnek a há-
ziorvoshoz a védőnő, körzeti nővér ajánlására, ahol beutalót 
kapnak egy vérvételre. Ezt követően történik az egészségálla-
potfelmérő kérdőív kitöltése, jó néhány mérés, amit a körzeti 
ápoló segítségével végezhetnek el. Ezt követi az orvossal törté-
nő konzultáció és általános vizsgálat.   Attól függően, hogy kinek 

Tudnivalók a véradásról
Véradó lehet bárki, aki
• aki egészséges
• 18-65 év közötti
• legalább 50 kg
Hányszor adhatok vért?
• 365 napon belül: a nők négyszer, a férfiak ötször
• két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie
• Mennyi időt vesz igénybe?
• átlagosan 30-45 percet
Mire figyeljek?
• véradás előtt és után egyél-igyál bőségesen
• véradás után kerüld a fizikai megterhelést
• amennyiben a szúrás helyén elváltozást tapasztalsz 

vagy nem érzed jól magad, fordulj orvoshoz
Miért jó vért adni?
• Mert megmentesz 3 életet
• mert a véradás egyben szűrővizsgálat is
A véradásra hozd magaddal személyi igazolványodat, lak-
címkártyádat, valamint TAJ-kártyádat!

Véradás Székkutason
2018. július 11-én a Magyar Vöröskereszt Hódmezővásár-

helyi és Székkutasi Szervezete véradást szervezett a Murgács 
Kálmán Művelődési Házban. Mintegy 70 véradó jelent meg, 
hogy karját nyújtsa az életmentő véradásra.

Köszönetet mondunk Székkutas Község Önkormányza-
tának, a Herbária Zrt. székkutasi üzemének, az Új Élet Me-
zőgazdasági Szövetkezetnek és a Csizmadia Pékségnek a 
lebonyolítás során nyújtott támogatásért.

Továbbá köszönetet mondunk a véradóknak és az önkén-
teseknek, akikre a következő véradáson, 2018. október 24-én 
is számítunk.

Magyar Vöröskereszt Székkutasi Szervezete

mire van a tanácsadás alapján szüksége, tudjuk tovább küldeni 
a praxisközösség szakemberéhez, vagy a kórház szakrendelő-
jébe kivizsgálásra, szűrővizsgálatokra. A dietetikus és a gyógy-
tornász helyben elérhető lesz minden településen. Korábban 
dietetikushoz, cukorbetegklubba nem tudtak eljutni a betege-
ink. A gyógytornász heti kettő alkalommal fog csoportos foglal-
kozásokat tartani a faluban, illetve egyéni felméréseket is végez. 
A pszichológus Vásárhelyen biztosított, de úgy gondolom, ez is 
óriási előrelépés, hiszen a háziorvosoknak eddig nem volt lehe-
tőségük arra, hogy közvetlenül utalják a klienst gyógytornász-
hoz, dietetikushoz vagy éppen pszichológushoz.

Kutasi Hírek: Milyen szakaszban van jelenleg ez a program?
Dr. Bakos Attila: A program előkészítési fázisán túl vagyunk, 

az első három hónapban felállt a praxisközösség, felvettük a 
szakembereinket. Most a megvalósítás tesztidőszakát kezdtük 
el. A praxisokban megkezdődtek az egészségállapot-felméré-
sek, és ezzel párhuzamosan a krónikus betegeinket már tud-
tunk tanácsadásban részesíteni gyógytornász, dietetikus, pszi-
chológus által, folyamatban van az eszközfejlesztés is. 

Kutasi Hírek: Milyen egyéb előnyökkel jár még a praxis-
közösség?

Dr. Bakos Attila: Hosszútávon, az elkövetkezendő 15 hónap-
ban egészségnapot is fogunk szervezni Hódmezővásárhelyen, 
Mártélyon és Székkutason. A tervek szerint idén ősszel és a kö-
vetkező év tavaszán.  

ÉR. 
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„Lételemem a zene!”

Teljesen új burkolatot 
kapott a Mágocsi út

4600 méteres szakaszon újul meg teljesen aNagymágo-
csot Székkutassal összekötő út, a 20-as és a 26-os kilomé-
terszelvény közt. 

A 450 millió forintos beruházás során a Mágocsi úton új busz-
megállókat is kialakítottak.

Szél István polgármester elmondta, hogy miután a beruházás 
elkészül, Székkutas összes szilárd útburkolattal ellátott utcája 
rendben lesz, mivel korábban volt már egy százmilliós felújítási 
program, majd a Magyar Közút tavaly a vasúti átkelő Szélmalom 
utca felőli részét is renoválta.

A nagymágocsi utat a kivitelező, a polgármester elmondása 
szerint, napokon belül át fogja adni.

n.j.

Labozár Antal nótás, zenész 
is fel fog lépni a szeptemberi 
falunapon, Székkutason. En-
nek apropóján készítettünk in-
terjút a prímással, aki elmond-
ta, szívesen muzsikál, amíg 
bírja. A község kultúrházánál 
megrendezett falunapokról 
Tóni bácsi elmondta, hogy 
Murgács Kálmán neve sokat je-
lent neki, hiszen a nótaszerző 
volt a mestere.

„Vannak fellépések még, ahol 
én nótázgatok, a billentyűsöm, 
Jakabfi Zoltán, valamint a har-
monikásom, Molnár Ernő tár-
saságában. Szerdán este vagy 
csütörtökön próba van, és akkor 
kicsit gyakorlunk. Van egy kis mű-
sorunk, amivel fellépünk. Vannak 
még ilyenek, még bírom csinálni, 
nekem ez olyan, mint a halnak a 
víz. A lételemem a zene” – fogal-
mazott Labozár Antal.

A zenész elmondta, hogy vé-
leménye szerint kicsavarják ma-
napság a nótákat. Nem csak a 
dallamát, hanem a szövegét is, 
mivel ő a régiektől tanulta a mu-
zsikát. Kifejtette, hogy a mai kö-
zönség nem akar úgy keseregni, 
mint a régebbi, sokkal divatosab-
bak lettek a tánc-dal slágerek. 

Labozár Antal elmesélte, 
hogy a mindennapokban sűrűn 
jár ki a tanyájára, ahol az álla-
tokkal foglalkozik. Csőszködik, 
őrködik, és a jószágokat neveli, 
miközben továbbra is hajtja a 
nótázás és a zene iránti végtelen 
szeretete, így a kutasiak örömé-
re színpadra fog állni szeptem-
ber elején, a falunapon is.

Az V. Főtéri Falunap második 
napján, 2018. szeptember 1-én, 
színpadra lép ifj. Vajda Gyula és 
zenekara is.

n.j.
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NAK Szántóföldi Napok és 
Agrárgépshow 2018

2018 őszén is megrendezi a Szántóföldi Napokat és Agrár-
gépshowt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Az I. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow Mezőfalva a leg-
nagyobb hazai szántóföldi rendezvényként fogadta gazdálkodók 
ezreit két teljes napon át idén nyáron. A közel negyven hektáros 
bemutatóterületen a nemesítőházak mintaparcelláitól kezdve a 
mezőgazdasági gépforgalmazók színvonalas tematikus gyakorlati 
gépbemutatóin keresztül a szakmai előadásokig minden adott volt 
a termelők számára, hogy tudásukat és ismereteiket bővíthessék.

Nem kevésbé nagyszabású szakmai rendezvényt szervez a NAK 
2018. szeptember 20-21-én Mezőhegyesen, ahol újra megrendezik 
a Szántóföldi Napokat és Agrárgépshowt. A rendezvény fókuszában 
ezúttal a kapásnövények lesznek.

Ezentúl minden évben megrendezik majd a Szántóföldi Napo-
kat, egyik évben Mezőfalván tavasszal-nyár elején, másik évben Me-
zőhegyesen kora ősszel.

Forrás: agroinform.hu

Augusztus 11-én, szombaton rendezik meg a VIII. Székku-
tasi Regionális Szántóversenyt. A verseny nevével ellentétben, 
azonban ez alkalommal nem székkutasi, hanem orosházi par-
cellákon fognak a verseny résztvevői szántani. A megmérettetés 
ugyanis új helyszínen, a 47-es főút 159-es kilométerénél lesz.

Horváth József, az Orosháza és Térsége Gazdakör elnöke elmond-
ta, hogy a regionális verseny legjobbjai a szeptemberben, Mezőhe-
gyesen megrendezett országos döntőn bizonyíthatják tudásukat.

„Hét kategóriában lehet versenyezni. A zsűri 10 pontos rendszer-
ben 12 féle paramétert fog ellenőrizni akkor, amikor a parcellákat 
felszántják a versenyzők. Orosházán az elmúlt évtizedekben nem 
rendeztek szántóversenyt. A szomszéd településen, Székkutason 
tartották a versenyt az elmúlt hét évben, de idén átengedték a szer-
vezés lehetőségét nekünk, amivel éltünk is” – tájékoztatott Horváth 
József.

Varga Péter, az Agrár Plaza Kft. ügyvezetője elmondta, hogy min-
den korosztály számára biztosítják a szórakozási lehetőségeket, így 
ugráló vár, játszóház, veterán gépbemutató és az alkalomhoz illő 
ételek és italok fogyasztására is lesz lehetőség a reggel hattól este 
hatig tartó rendezvényen.

Példaszerű az együttműködés  
a székkutasi önkormányzat és az állatvédő civilek között
Székkutason nagyon fontos kérdés az állatvédelem. A Hód-

mezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete rendszeresen végez 
ivartalanítást, ezzel is megelőzve azt, hogy egyre több kóbor 
állat kószáljon a település utcáin. A vásárhelyi alapítványnak a 
svájci Susy Utzinger állatvédelmi alapítvány is segítségére van. 
Az együttműködés sikeressége magyarországi viszonylatban is 
kiemelkedő, hiszen nagyon kevés olyan település van, ahol a ci-
vil szervezetek úgy együtt tudnak működni az önkormányzattal, 
és egymással, mint ahogyan azt teszik Székkutason. A témában 
megkerestük Mészáros Gabriellát, a Magyar Állatvédők Orszá-
gos Szervezetének elnökét. 

Kutasi Hírek: Miben segítik az állatvédelmet Székkutason?
Mészáros Gabriella: Mi a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesüle-

tét segítjük ivartalanítási támogatással, tárgyadományokkal, és lehetőség 
szerint továbbképzésekkel, információs kampányokkal segítjük, hogy 
minél hatékonyabban és sikeresebben tudják végezni a munkájukat. 

Kutasi Hírek: Milyen a viszonyuk a helyi önkormányzattal?
Mészáros Gabriella: Nagyon örvendetes a székkutasi jegyző 

pozitív hozzáállása. Nagyon örülök, hogy ilyen jó együttműködés-
re törekszik a helyi állatvédő civil szervezettel, amit nagyon örven-
detesnek találunk. Bár minden önkormányzati jegyzőt meg tud-
na – jó értelemben – fertőzni ezzel a szemlélettel, hiszen ez előre 
vinné a dolgokat az ország többi pontján is. Az állategészségügyi 
feladat, egy közfeladat, amit az államnak kell ellátnia, és ezt kiadta 

az önkormányzatoknak. Ha az önkormányzatok ilyen szinten képe-
sek együttműködni az állatvédő civil szervezetekkel, akkor tudják 
ötvözni a tapasztalataikat, az anyagi erőforrásaikat, és így a tevé-
kenységüket még hatékonyabban tudják végezni. Egyik félnek sem 
cél, hogy helyhiány miatti altatásra kerüljenek az állatok. Nagyon jó, 
hogy Székkutason ez az együttműködés megvalósult. 

Kutasi Hírek: Mi a véleménye a nemrég elkészült ebrendé-
szeti telepről? 

Mészáros Gabriella: Mikor Székkutason jártam, nem csak a 
Polgármesteri Hivatalban jártam, hanem az ebrendészeti telepen is. 
Akkor még nem voltak benne kutyák, de már akkor is látszott, hogy 
teljesen jó állapotok vannak, és jól ki tudja szolgálni a feladatát. 

Kutasi Hírek: Ha országos viszonylatban nézzük, milyen he-
lyet foglal el Székkutas az állatvédelem terén?

Mészáros Gabriella: Jó a kóbor állatok aránya? Székkutason, az 
ország más pontjaihoz képest mindenképp. Sajnos a településen a 
felelőtlen állattartók jelentik a problémát. Ki kell emelni, hogy a fe-
lelőtlen állattartók nem úgy kelnek fel, hogy én mostantól felelőtlen 
állattartó leszek, nem mindig az ő felelős döntésük, hogy 1-1 kóbor 
kutya odaszokik a portájukhoz. Viszont ha ezekre a kutyákra nem 
figyelnek oda tüzeléskor, akkor rengeteg kiskutya születhet, akik 
újabb utánpótlást biztosítanak a kóbor kutya állománynak. Ezért az 
egyetlen humánus megoldásnak az ivartalanítást látjuk. 

Sz. Viktor

 „Többek között gépkiállítás és gépbemutató is lesz, és a szántás 
mellett különböző mélytalaj lazítókat és egyéb talajmegmunkáló 
eszközöket is meg lehet majd tekinteni” – tájékoztatott Varga Péter.

A program szerint reggel hatkor érkeznek a versenyzők Orosházára 
a Török Ignác utcába. A reggelit és a technikai megbeszélést követően, 
pedig fél nyolckor indul a gépek városi felvonulása, amit az Orosházi 
Fúvószenekar fog kísérni. A versenyzők mellett a veterán mezőgazda-
sági gépek is felvonulnak a településen, majd miután mindenki kiért 
a 47-es 159. kilométeréhez, kiosztják a parcellákat és délelőtt kilenc 
órakor megnyitják a versenyt. Az eredményhirdetés előreláthatólag 
délután fél öt és fél hat környékére tervezik a szervezők.

n.j.

Orosháza mellett tartják a VIII. Regionális Szántóversenyt
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A gólya nyomában jártunk

További hírek Székkutasról:

Szél István polgármester, Rostás 
Péter alpolgármester, valamint Mihály 
Ferenc képviselő köszöntötte az utób-
bi fél évben született babákat Szék-
kutason. Összesen 10 gyermeket láto-
gattak meg és átadták a szülőknek az 
önkormányzat által felajánlott 20 ezer 
forint értékű vásárlási utalványt, egy 
virágcsokrot, emléklapot és egy doboz 
csokit is.

A település vezetői meglátogatták 
Jochim Noelt, Kis Anna Jázmint, Amb-
rus Noelt, Tóth Istvánt, Hajdu Larát, Bagi 
Fannit, valamint Juhász Csongor Sebes-

tyént. A csöppségek, akiket családja-
ik nagy örömmel fogadtak, erősek és 
egészségesek voltak. Volt, akinek már a 
foga nőtt, de volt, aki még az első hónap-
jában járt.

Szél István polgármester elmondta, 
hogy 2010 óta szokás Székkutason, hogy 
köszöntik az újszülötteket és családjai-
kat. Kifejtette, hogy jelenleg 9 várandós 

kismama van a településen és a 14-15 fős 
születési szám az elmúlt két-három év-
ben nem változott.

Kiemelte, hogy 2019. január 1-től az 
önkormányzat anyagilag támogatna min-
den székkutasi fiatalt, aki helyben vásá-
rolna házat. Hangsúlyozta: nem vidékről 

szeretnének beköltöztetni, hanem elsőd-
legesen a helyi fiatalokat támogatnák, 
akik a szüleiktől elköltöznének.

Szél István elmondta, a védőnő számá-
ra is minden lehetőség adott az új Egész-
ségházban, hogy megfelelő körülmények 
közt végezze tevékenységét, így akár ba-
batornát is tudnak majd tartani.

n.j.


