
A jelszó továbbra is a fejlődés
Az elmúlt időszakban Székkutason több jelentős fejlesztés is befejeződött  

vagy végső fázisához érkezett. Azonban új tervekből sincs hiány,  
a fejlődés állandó vendég a településen.
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A közbiztonság, az óvodai beiratkozás valamint  
az állatvédelem is napirendre került

Rendes testületi ülést tartott március 26-án a székkutasi 
képviselő-testület a Murgács Kálmán Művelődési Házban. Dön-
tés született többek között az óvodai beiratkozás dátumáról, 
valamint a Hódmezővásárhelyi Állatvédő Egyesület további 
támogatásáról. Emellett a közbiztonság kiváló helyzetét is ér-
tékelték. 

Szél István, a település polgármestere elmondta, hogy az első és 
talán legfontosabb napirendi pont a székkutasi közbiztonság hely-
zetének értékelése volt. Szabó Zsolt, a Hódmezővásárhelyi Ren-
dőrkapitányság megbízott rendőrkapitánya számolt be az aktuális 
állapotokról. Kiemelte, hogy 2018-ban betöréses lopás Székkuta-
son nem történt, ami nagy jelentőséggel bír, hogy egy lakos vagyoni 
védelme ilyen mértékben óvott és biztonságban tudható.

Természetesen ehhez nagyban hozzájárul, hogy a településen 
közel negyven térfigyelő kamerát helyeztek ki, melyek feladatukat 
maradéktalanul ellátják. A rendszámfelismerő kameraegységek-
nek komoly visszatartó erejük van, ezért azok karbantartásáról, 
felülvizsgálásáról is döntöttek a testületi ülésen.

A rendőrkapitány kiemelkedő munkának nevezte a körzeti 
megbízott és polgárőrség közös és hatékony tevékenységét. Azaz 
a közbiztonság szempontjából a tavalyi évben is jól teljesített a ren-
dőrkapitányság, valamint az önkormányzat.

Az ülésen a polgármester kiemelte, hogy továbbra is támogat-
ták a korábbi évekhez hasonlóan a Hódmezővásárhelyi Állatvédők 
Egyesület munkáját. Amennyiben lakossági bejelentés érkezik, 
hogy kóbor ebet találtak, akkor az egyesület mindent megtesz, 
hogy a jószág mihamarabb gazdához kerüljön.

Továbbá prevenciós tevékenységet is folytat az egyesület, és a 
felelős állattartásról tartanak oktatásokat a székkutasiaknak. Ezért 
számukra 150 ezer forintot biztosítottak. Tavaly 2,5 millió forintból 
megépült Székkutas állatmenhelye, ahol a kóbor ebeket elszállá-
solják befogásuk után, ahonnan lelkiismeretes gazdik örökbe fo-
gadhatják őket.

Az óvodai beiratkozás időpontjáról is döntöttek: ez 2019. április 
25-26. lesz esedékes. Továbbá utcabútorzat beszerzéséről is meg-
állapodtak a piac környékét tekintve. Ugyanis 58 millió forintból 
egy új üzleti egység létesül a polgármesteri hivatallal szemben, és 
ennek részlegnek a kül- és belterületi bútorairól hozott döntést a 
testület.

Forrás: promenad.hu

FELHÍVÁS
Kérjük rendelkezzen adója 1%-áról 

a Székkutasi Gyermekek Tanulását  
és Művelődését Segítő Alapítvány javára.

Adószám: 18470312-1-06
Segítségét előre is köszönik az alapítvány munkatársai!

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Az FBH-NP Nonprofit KFT. a korábban megszokott előre üte-

mezett, település egész területére vonatkozó egy meghatározott 
napon történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal – azon-
ban az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpont-
ban, annak megrendelését követően - a háztartásban keletkezett 
lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, búto-
rokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal 
megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelé-
se, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja meg a 
számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a 06-80-931-004-es telefon-
számon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél 
partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom el-
szállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
• az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a 

kért elszállítási időpontot az FBH-NP Kft. munkatársával. 
• az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan 

elé a lomhulladékot.
• az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja 

azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban 
megszokottak szerint: feleslegessé vált használati tárgyak, eszkö-
zök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb 
méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás meg-
akadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek 
elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek el-
szállításra:

• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, 
építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulla-
dék;

• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hű-
tőgép…);

• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gaz-

dálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is hétfő, 

az eddig megszokott módon.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles 

edényből) elszállítása havonta egy alkalommal az alábbi naptár 
szerint történik:

Hónap Január Február Március Április Május Június
Csütörtök 17 14 14 18 16 20

Tisztelettel:
FHB-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
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A tét: Magyarország megmarad-e magyar országnak?

Meghosszabbította a kormány az öntözési idényt

Május 26-ra tűzte ki Áder János 
köztársasági elnök a 2019-es Európa 
Parlamenti választások magyarorszá-
gi időpontját. Országunk 21 képvi-
selőt küld az Európai Parlamentbe. 
A magyarokat érintő döntések egy 
része ma Brüsszelben születik, ezért 
nagyon fontos, hogy olyan képviselői 
legyenek hazánknak, akik a magyar 
emberek, a magyar családok érdekeit 
védik.

Fontos tudni, hogy a választópolgárok 
listára szavazhatnak, amelyet párt állíthat, 
önállóan, vagy közösen másik párttal. A 
listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő 
szervezet állapítja majd meg. A szavazó 
lapokon ugyan szerepelni fog a pártok ál-
tal delegálni kívánt első öt jelölt neve, ez 
azonban csak tájékoztató jellegű, rájuk a 
választópolgároknak nem kell és nem le-
het szavazni. 

Orbán Viktor miniszterelnök a válasz-
tás kapcsán kiemelte: a tét most az, hogy 
bevándorláspárti vagy a bevándorlás-elle-
nes vezetői lesznek-e az uniónak. 

Európa maradjon-e az európaiaké, 
vagy adjuk át a helyet egy más kultúrá-
ból, más civilizációból érkező tömegnek; 
megvédjük-e a keresztény, európai kul-
túránkat, vagy átadjuk a terepet a mul-
tikulturalizmusnak? – tette fel a kérdést, 
majd kiemelte:  Mi szeretnénk megőrizni 
Európát az európaiaknak, Magyarorszá-
got pedig magyar országnak. Szeretnénk 
meghagyni a döntés lehetőségét a követ-
kező generációknak, gyermekeinknek, 
unokáinknak.

A kormánypártok programját hét 
pontban határoztak meg:

1. A migráció kezelését el kell venni 
a brüsszeli bürokratáktól, és vissza kell 
adni a nemzeti kormányoknak!

2. Egyetlen ország se legyen kötelez-
hető migránsok befogadására akarata 
ellenére!

3. Senkit ne engedjenek be Európá-
ba érvényes igazolvány, dokumentumok 
nélkül!

4. Szüntessék meg a migránskártyákat 
és a migránsvízumot!

5. Brüsszel ne adjon több pénzt Soros 
György bevándorlást segítő szervezete-
inek, ehelyett térítsék meg a határvéde-
lem költségeit!

6. Európában senkit ne érhessen hát-
rányos megkülönböztetés azért, mert ke-
reszténynek vallja magát!

7. Bevándorlást ellenző vezetők legye-
nek az uniós intézmények élén!

Ezek azok a pontok, amelyek a leg-
szükségesebbek ahhoz, hogy megállítsuk 
a bevándorlást, és megőrizzük a keresz-
tény kultúránkat – hangsúlyozta Orbán 
Viktor. 

Fotó: northfoto

Az aszályos időszak miatt ettől az évtől a kormány meg-
hosszabbítja a mezőgazdasági vízhasznosítási idényt. Ez azt 
jelenti, hogy a gazdák kedvezményesen juthatnak öntözővíz-
hez, vagyis az öntözési idényben a vízszolgáltatási alapdíj 
70 százalékát átvállalja az állam Mindezt Farkas Sándor, az 
Agrárminisztérium parlamenti államtitkára jelentette be a 
Csongrád megyei Fábiánsebestyénben.

Mivel az aszály sokfelé egyre nagyobb károkat okozhat, a kor-
mány úgy döntött, hogy megváltoztatja a mezőgazdasági vízhasz-
nosítási idényt. A döntés értelmében 2019-től március 1-jétől októ-
ber 31-ig tart az öntözési idény az eddigi április 15-től szeptember 
30-ig terjedő időszak helyett, igazodva a klímaváltozáshoz és a 
gazdálkodók igényeihez. Farkas Sándor, az Agrárminisztérium 
parlamenti államtitkára, a szentesi-kisteleki térség országgyűlési 
képviselője bejelentette: az öntözési idényben az alapdíj 70 szá-
zalékát átvállalja az állam 2019-ben, a gazdáknak 30 százalékot 
kell megtéríteniük. Hangsúlyozta, a módosításnak köszönhetően 
két és fél hónappal meghosszabbodik az az időszak, amelyben a 
gazdák kedvezményesen juthatnak öntözővízhez. 

Az Agrárminisztérium kezdeményezésére a jelenlegi rendkí-
vüli szárazságban a vízgazdálkodásért felelős belügyminiszter 
már április 1-jétől meghirdette a tartósan vízhiányos időszak 
kezdetét. Így ekkortól a gazdálkodóknak nem kell vízkészlet-
járulékot fizetniük sem az öntözési, sem a halgazdálkodási és 
rizstermelési vízhasználat mennyisége után, a március első 
két hetében történt vízkivételekhez kapcsolódóan pedig a víz-
készletjárulék összege 20 százalékkal csökken. Farkas Sándor 
kiemelte: mindez komoly könnyítés a mezőgazdasági termelők 
számára a jelenlegi kritikus vízhiányos időszakban és erősíti a 
kormány eddigi intézkedéseit az öntözés hazai feltételeinek ja-
vítása érdekében.

Farkas Sándor kitért arra is, hogy az Országos Meteorológiai 
Szolgálat adatai szerint télen a csapadékmennyiség 26 százalék-
kal elmaradt az elmúlt évtizedek átlagától, ezen belül is február-

ban csupán 40 
százaléka hullott a 
várt csapadéknak, 
vagyis mintegy 
140–160 millimé-
ter víz hiányzik 
a talajokból. Az 
államtitkár emlé-
keztetett arra, ta-
valy augusztus óta  
az Alföld jelentős 
részén érdemle-
ges mennyiségű 
csapadék nem 
esett. A klimatikus 
viszonyok válto-

zása miatt egyre gyakrabban fordul elő aszály tél végén és kora 
tavasszal, ami kedvezőtlen a mezőgazdasági termelésben. A tar-
tósan vízhiányos állapot befolyásolja a növények életfolyamatait, 
fejlődésük, termésképződésük lelassul, és ha ez hosszabb ideig 
fennáll, visszafordíthatatlan károsodást okoz a növényekben. 

Farkas Sándor szerint az idei aszály jelentős kárt okozott a 
káposztarepcében, az őszi vetésű gabonafélékben és a takar-
mánynövényekben. Mint mondta, az elmúlt negyven évben 
arra nem volt példa, hogy öntözni kelljen az Alföldön az év ezen 
időszakában, az öntözési idény általában április közepén, má-
jusban kezdődött Magyarországon, de az igazi öntözési időszak 
nyárra esik. Felidézte azt is, hogy a kormányzat 2017-ben alkot-
ta meg az öntözésfejlesztési stratégiát. A következő 10 évben 
mintegy 170 milliárd forint áll rendelkezésre a meglévő öntö-
zőberendezések felújítására, illetve mintegy 100 ezer hektár új 
terület öntözésbe való bevonására.

Forrás: MTI.hu
Fotó: delmagyar.hu
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Szél István: javítani kell a magyarok  
zöldség- és gyümölcsfogyasztásán!

Sajnos Európa utolsó harmadában kullogunk zöldség- és 
gyümölcsfogyasztás szempontjából, ami nem a legjobb mutató 
az egészségünket illetően. Továbbá Magyarországon nagyon 
sok az elhízott ember, ami jelentős összefüggésben áll a vita-
minforrások csökkentett bevitelével. Ezért is fontos felhívni a 
figyelmet az egészséges táplálkozásra – nyilatkozta Szél István, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, Székkutas 
polgármestere a promenad.hu-nak.

Szél István a hírportálnak kifejtette, megfigyelhető, hogy a csalá-
dokban a legtöbb zöldséget és gyümölcsöt a nagyszülők fogyaszt-
ják. Ők fontosabbnak tartják az egészségük megőrzésének érdeké-
ben a helyes táplálkozást, valamint elmondható, hogy ők abban a 
korban nőttek fel, amikor könnyebben hozzá lehetett jutni a háztáji 
gazdálkodás során a friss zöldségekhez és gyümölcsökhöz. Ezzel 
szemben aggasztó, hogy a szülők és a gyerekek ritkábban fogyaszt-
ják ezeket a tápanyagdús élelmiszereket.

A megyei elnök hozzátette, ebben természetesen van állami 
szerepvállalás is. Ugyanis az óvodákban és az iskolákban egyre 
fontosabbá vált az, hogy egyre több zöldséget és gyümölcsöt iktas-
sanak be az étkezésekbe. Hazánkban a tavaly megkezdett Európai 
Friss Kalandok hároméves program a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara és az Interfel francia zöldség-gyümölcs szakmaközi szerve-
zet szervezésében valósul meg. A program célja, hogy felhívja a 

családok, gyermekek figyelmét a zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
fontosságára.

Szél István úgy véli, a joghurt az egyik legnagyobb ellensége 
zöldségeknek, gyümölcsöknek. Azaz egy őszibarack vagy egy őszi-
barackos joghurt elfogyasztása között jelentős a különbség. Sokkal 
többet teszünk az egészségünkért, ha nem feldolgozott formában a 
kedvenc gyümölcsünket, hanem csak önmagában, nyersen. Hoz-
záfűzte, hogy a magyar gyümölcsök és zöldségek kiválóak, és a he-
lyi termelőktől kertészetekben, piacokon javasolt beszerezni őket.

A magyar zöldség- és növénytermesztéssel kapcsolatban úgy 
vélekedett, hogy egyre kevesebb a termesztésre alkalmas terület 
Magyarországon. Továbbá nehéz munkaerőt találni arra, hogy a 
gazdaságban a termelés megoldható legyen. Ez a megyében a ká-
posztánál és a hagymafeléknél mutatkozik meg a leginkább.

Sajnos jelentős kora tavaszi fagykár sújtotta az ország ezen ré-
gióját is, melyet a kajszi és őszibarack, valamint az alma szenved-
te meg leginkább. Székkutas polgármestere az aszály kérdésével 
kapcsolatban elmondta, meg kell oldani ezt a problémát, mivel az 
aszály is nagyban befolyásolja a termőterületek csökkenését.

Természetesen családonként változó a típusok és mennyiségek 
fogyasztása. Ehhez kapcsolódóan Szél István kifejtette, hogy náluk 
is vegyes a zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Felesége nagy rajon-
gója a vitaminforrások bevitelének, kisebbik fia, Gellért is. Ő maga, 
valamint a nagyobbik gyerkőc, Sebestyén a mérsékelt fogyasztók 
táborát erősítik, azonban rendszeresen eszik savanyúságokat, fő-
leg a téli időszakban.

Rendszeresen lehet hallani, hogy az emberek egy része, úgy-
mond ódzkodik a „fóliás” zöldségektől és gyümölcsöktől. Ezzel 
kapcsolatban a kamaraelnök úgy vélekedett, hogy Magyarországon 
komoly előírásokat tartanak be a gazdák. Tehát nem kell tartani a 
fóliasátor alatt termesztett zöldségektől és gyümölcsöktől, minden-
ki bátran fogyaszthatja őket. Ezért is érdemes felkeresni a piacokat, 
ahol őstermelőktől beszerezhetők a kívánt növények.

Szél István javaslata, hogy mindenki fogyasszon a lehető leg-
több friss zöldséget és gyümölcsöt, ugyanis az ember egészsége 
a legfontosabb.

Forrás: promenad.hu

Már üzembe állt a jégkármérséklő-rendszer
2019. április 15-én üzembe helyezte az országos jégkármér-

séklő-rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amelyet az 
Agrárminisztériummal közösen működtet. Szél István, a me-
gyei agrárkamara elnöke nyilatkozott erről a Rádió 7-nek.

„A rendszer Európában egyedülálló. Az egész országot lefedi, 
986 talajgenerátor működik. Ezeknek jelentős része manuális gép-
kezelők által és egy minimális része automata gépekből áll. Az Ag-
rárminisztérium, valamint az Agrárgazdasági Kamara közösen mű-
ködteti a rendszert. Az Országos Kárenyhítési Alapból valamint a 
kamarai tagdíjakból finanszírozzuk ezt a közel 1,5 milliárd forintos 
tevékenységet. Azt gondolom, hogy kifejezetten fontos rendszerről 
van szó, amely legalább szeptember 30-ig működik” – fogalmazott 
Szél István, majd hozzátette. – „Tavaly az elmúlt harminc esztendő 
legszélsőségesebb, legzivatarosabb tavasza és nyara volt. A beje-
lentett viharkárok éves szinten hatszorosára, a felhőszakadásos 
károk kétszeresére növekedtek, de ahogy a rendszer elindult a 
jégkárok 70 százalékkal, a jégkár aránya pedig, az összes bejelen-
tett mezőgazdasági káron belül harmadára esett vissza. Ilyen te-
kintetben talán olyan mértékű jégkárokról, mint az előző években, 
nem beszélhetünk. Természetesen a jég leesik, de az acetonos 
ezüst-jódid oldat párologtatást követően természetesen ezeknek 
a jégszemcséknek a mérete jelentősen csökken és jóval kisebb 

kárt tudnak okozni a mezőgazdasági földterületeken. A rendszer 
pedig a saját vagyontárgyaink, gépjárműveink, ingatlanjaink, kerti 
növényeinket és jószágainkat is képes megvédeni a jégtől.”

A rendszer működését egy szuperszámítógép segíti, a megyei 
agrárkamara elnöke erről is beszélt.

„Az Országos Meteorológia Szolgálat szakemberei és egy Apol-
lo szuperszámítógép működősével tűpontos jelzést ad a generá-
torkezelőknek, akik akkor indítják el a gépeket és akkor zárják el, 
amikor ezek a jelzések és észlelések érkeznek. Ez egy professzio-
nális rendszer, aminek az első éve próbaév volt, ez az év pedig már 
messzemenőkig a tökéletes működésű rendszerről szól. Csongrád 
megyében tavaly közel 400 hektárra jelentettek be gazdák jégkárt 
és talán tavaly augusztus 23-án történt utoljára károkozás.”

A megyében 44 ilyen gép működik, amelyek közül 33 darab 
manuális és 11 darab automata. A NAK-on belül működő üzemel-
tetési iroda az idei szezonra kiemelt feladataként tűzte ki a hálózat 
informatikai rendszerének fejlesztését is. A végrehajtott fejleszté-
seknek köszönhetően a magyar gazdálkodók és a teljes lakosság 
várhatóan még kevesebb jégesőt fog érzékelni. A jégkármérséklő 
rendszer 2019. április 15-én megkezdett riasztási időszaka 2019. 
szeptember 30-ig tart.

szcs
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Programelőzetes
Május 3-án a Kovács István Emlékházban hagyományőr-

ző program lesz:
14 órától kézműves foglalkozás gyerekeknek
16 órai kezdettel májusfa állítás hagyományának feleleve-

nítése, táncház
Május 11-én, 15 órai kezdettel XI. Néptáncgála a hódme-

zővásárhelyi, szegvári, székkutasi néptánccsoportok fellépé-
sével. A csorvási Mesterremek Díjas Viseletkészítő Hudák 
család Hagyomány és Design című ruhabemutatója.

A Székkutasi Olvasókör a Községi Önkormányzat támo-
gatásával, autóbusszal kirándulást szervez a Dunakanyarba 
2019. augusztus 19-re. Bővebb információ és jelentkezési 
lehetőség a Kutasi Hírek májusi számában lesz ismertetve.

A jelszó továbbra is a fejlődés

Húsvéti csomagosztás az oviban és az iskolában

Az elmúlt időszakban Székkutason több jelentős fejlesz-
tés is befejeződött vagy végső fázisához érkezett. Azonban 
új tervekből sincs hiány, a fejlődés állandó vendég a tele-
pülésen.

Elkészült a Murgács Kálmán Művelődési Ház újabb fejleszté-
se. Ez alkalommal energetikai korszerűsítést történt az intézmé-
nyen. Hőszigetelést kapott az épület, valamint egy korszerű nap-
elemes rendszer kiépítése is megtörtént, a beruházás mintegy 
55 millió forintból valósulhatott meg. 

E sorok írása közben már a polgármesteri hivatal megúju-
lása is az utolsó lépésekhez ért. Ez volt a településen az utolsó 
önkormányzati intézmény, amely várta új köntösét. Több mint 
50 millió forintból energetikai korszerűsítés történt, amely a 
közüzemi számlák csökkenését hozhatja magával, de újdonság 
lesz, hogy akadálymentesített bejáratot kapott az épület, emel-
lett megújult a járda, valamint parkosítás is történt.

A piac területének megújítása is javarészt befejeződött. Köz-
területi bútorok beszerzése még folyamatban van, valamint a te-
lepülés képviselői azon dolgoznak, hogy a területen egy kifőzde 
üzemeljen, étkezési szolgáltatással bővüljön a kínálat, hiszen ez 
egyelőre hiányzik a repertoárból. Az 58 millió forintos beruházás 
esetében az engedélyeztetési eljárások még hátra vannak, így a 
használati vételi engedélyre is várni kell még egy kicsit.

Új aszfaltos útszakaszok is létesültek, Kakasszék belső utcá-
jának felújítására még az elmúlt évben nyert 10 millió forintot a 
székkutasi önkormányzat. 

A tavaszi megújulás hírnökei is megérkeztek, a parkosított 
részeken megtörtént a virágok kiültetése.

Szél István polgármester a jövőbeni tervekről is beszélt la-
punknak. A település önkormányzata komoly potenciált lát a 
Magyar Falu Programban, így várják az érkező pályázati kiírá-
sokat. A tervek között az István iskola megújítása is szerepel, 
amelyet külcsínre régi pompájába állítanának vissza, belül pe-
dig fiatalok számára alakítanának ki szociális bérlakásokat, gar-
zonlakásokat.

Az önkormányzat bízik abban is, hogy a Magyar Falu Prog-
ramnak köszönhetően hamarosan megtörténhet a temető kor-
szerűsítése és néhány aszfaltozási feladat is akad még a tele-
pülésen, amelyet lakossági önerő mellett állami támogatással 
szeretnének aszfalttal ellátni.

szcs

Nem telt el a Húsvét meglepetés és kedveskedés nélkül 
Székkutason.

Székkutas Község Önkormányzata összesen 172 csomag sü-
teménnyel igyekezett örömet szerezni a helyi gyerekek számára. 

A Líbor Ilona Óvodában és a Kismackó Családi Bölcsődében 
összesen hetvenhárom, míg a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gá-

bor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézményében egy híján 
százan kaptak édességgel felturbózott csomagot.

A település ezúton is köszöni a segítséget a Johannita Segítő 
Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezetének, valamint dr. Kó-
szó Péternek. 

szcs
Fotó: Facebook
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Endrei Judit Székkutason járt
Endrei Judit könyvbemutatójának adott otthont március-

ban a székkutasi Murgács Kálmán Művelődési Ház.
„Anno az én tévém” – ezen a címen jelent meg Endrei Judit 

könyve, amelyet március 22-én, Székkutason mutatott be.
Az egész ország számára ismert és tiszteletreméltó Endrei 

Judit könyvbemutatója során beszélt szakmai múltjáról, híres 
pályatársairól és a jövőbeli terveiről is.

A remek szervezésről, amely a Községi Könyvtárnak és a 
Székkutasi Olvasókörnek köszönhető, Székkutas hivatalos kö-
zösségi oldala számolt be. Forrás: promenad.hu

Székkutason is igényelhető 
a falusi CSOK

Országos sikertörténet lehet a falusi CSOK, ami Székkuta-
son és a megye több településén is igényelhető. Július else-
jétől lehet igényelni, azt várják tőle, hogy egyre több fiatal 
költözik és alapít családot a falvakban.

Már elérhető a falusi CSOK település listája. Csongrád megyé-
ben 44 településen vehetik igénybe a kormányzati támogatást. 
Július elsejétől lehet majd benyújtani az igényeket. Gyopáros Al-
pár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa 
arról számolt be, hogy a falusi CSOK-ban használt lakás, vagy 
ház vásárlására is föl lehet használni azt a támogatást, ami a 
sima CSOK-ban az új házak vásárlására vagy építésére kapható. 
Fontos, hogy az összeg felét lehet vásárlásra költeni, a másik 
feléből fel kell újítani a megvett ingatlant.

Lényeges különbség még, hogy félév helyett most egy év, há-
rom gyerekre felvett támogatás esetében pedig két év tb-jogvi-
szonyt kell tudni igazolni.

A támogatás vissza nem térítendő, vagyis nem kell visszafi-
zetni, abban az esetben, ha a vállalásokat teljesítik az igénylők. 
Ez egy gyermek esetében 600 ezer, két gyermeknél 2,6 millió, 
legalább három gyermeknél pedig 10 millió forintot jelent. Eb-
ből 300 ezer, 1,3 illetve 5 millió forintot lehet lakásvásárlásra köl-
teni, ha pedig valaki nem akar vásárolni, csak felújítani, akkor 
maximum ennyi pénzre lehet pályázni.

A lehetőséget akár okosan is ki lehet használni. Egy három-
gyerekes vagy három gyermeket vállaló család akár kizárólag 
a támogatásból meg tud vásárolni vagy fel tud újítani egy há-
zat. A falusi CSOK-tól több kisebb település is azt várja, hogy a 
családok náluk tervezik majd a jövőjüket, hiszen az emelkedő 
ingatlan árak ellenére még mindig olcsóbban lehet a vidéki te-
lepüléseken házhoz jutni, mint a nagyobb városokban vagy a 
fővárosban. E mellett a kormány azzal is segíti a családok boldo-
gulását, hogy pályázati lehetőségeket teremt, vagyis pénzt ad a 
településeknek óvoda és bölcsőde felújítására. Jó hír, hogy a fa-
lusi CSOK egy- egy település külterületén megvásárolt ingatlan-
ra is igényelhető, vagyis tanyát is lehet belőle venni vagy építeni. 

A Csongrád megyei települések listája: Falusi CSOK - Csong-
rád megyei települések listája:

Ambrózfalva, Apátfalva, Árpádhalom, Ásotthalom, Baks, 
Balástya, Csanádalberti, Csanádpalota, Csanytelek, Csengele, 
Derekegyház, Dóc, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, Ferenc-
szállás, Forráskút, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, 
Kövegy, Kübekháza, Magyarcsanád, Maroslele, Mártély, Nagyér, 
Nagylak, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Öttömös, Pitva-
ros, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Szegvár, Székku-
tas, Tiszasziget, Tömörkény, Üllés, Zákányszék, Zsombó

Kutasi siker a fővárosban
Március végén országos versenyt 

rendeztek a fővárosban, ahol Gugcsó 
Mirtill is részt vett.

2019. március 24-én rendezték meg 
az Arany János Magyarverseny országos 
döntőjét Budapesten. A Hódmezővá-
sárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 
Gregus Máté Tagintézmények hatodik 
osztályos tanulója, Gugcsó Mirtill is beke-
rült a legjobbak közé. Mirtill végül a 7. he-
lyezést szerezte meg a versenyen, felké-
szítő pedagógusa Kovács Lászlóné volt.

Gratulálunk a szép eredményhez!
szcs

Tisztelt Ügyfeleink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy szolgáltatásunk minősé-

gének javítása érdekében végzett hálózati munkák miatt 
áramszünet várható 2019.05.02-án, a 8 és 17 óra között 
időszakban, az alábbi utcákban:

-Béke utca 2.-28., 3.-25., 
-Erkel Ferenc utca 2., 3.,
-Németh László utca 1.-5.,
-Vásárhelyi út 2.-320/1, hrsz., 1.-3.,
-VII. körzet tanya 22., 21.-27.
Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Nemzeti Közművek Hálózat 

Sportnapot rendeztek  
az óvodásoknak

2019. április 13-án a 
székkutasi Líbor Ilona 
Óvoda és a község ön-
kormányzata sportnapot 
szervezett az ovisok szá-
mára.

A Sportcentrumban tar-
tott rendezvény, az EFOP-
3.9.2.-16-2017-00028 azono-
sítószámú, „Gyermekeink 
a jövő – humán szolgáltatá-

sok minőségének fejlesztése Csongrád megyében” elnevezésű 
pályázat keretein belül valósulhatott meg.

A terem mondhatni óriási játszóházzá alakult át, ahol a leg-
különfélébb népi játékok is előkerültek, de a szervezők finom-
ságokkal is készültek a résztvevők számára. A hangulatos szom-
bati programon jó kedvből és kacagásból, na és természetesen 
a mozgásból sem volt hiány. szcs
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Színpadon Irie Maffia, Beatrice, Dankó Szilvia,  
Magyar Rózsa és Korda Györgyék

Zöld, fenntartható és high-tech település lehet Kakasszék

A Székkutasi Főtéri Napok három napjának fellépőinek 
névsora igen impozáns.

Augusztus 30-án este a Székkutasi Főtéri Napok vendége lesz 
a Beatrcie, szombaton délután fellép Dankó Szilvia, majd Kor-
da György és Balázs Klári – mellettük lesz még operettgála és 
Labozár Antal és zenekara – este pedig az egyik legnépszerűbb 
fesztiválzenekar, az Irie Maffia ad koncertet.

Vasárnap lovasnapot tartanak, de ekkorra is marad sztárfellé-
pő, Magyar Rózsa fogja majd szórakoztatni a közönséget.

Forrás: vasarhely24.com

Kovács Gábor bankár az elmúlt időszakban rengeteget 
tett Kakasszék fejlődéséért, a tervekből pedig a jövőben 
sincs hiány. A tó és a strand rendbetétele is terítéken van - 
derül ki a Délmagyarország írásából.

A napilap készített interjút Kovács Gáborral. Az üzletember, 
a KOGART alapítója az interjúban vallott arról is, hogy fájdalom-
mal töltötte el a szívét, amikor egy évtizeddel ezelőtt szembesült 
Kakasszék lepusztultságával. Kovács Gábor Kakasszéken nőtt 
fel, 23 éves koráig élt a településen, a családja aztán 1986-ban 
elköltözött, ezt követően jó ideig csak ritkán vitte útja Kakasz-
székre.

„Édesanyám 2008-as halála után döntöttem úgy, hogy vissza-
vásárolom a volt családi házunkat, amelyet nagyapám a saját 
kezével épített a ’30-as évek második felében. Rendbe tetettem, 
felújítottam. Így próbáltam mintát mutatni Kakasszéken” - fogal-
mazott Kovács Gábor a Délmagyarországnak adott interjújában.

Az üzletember kifejtette azt is, hogy szeretné, ha a település 
újból felkerülne a térképre, így az ott élők és a turizmus szem-
pontjából is fellendülést érne el Kakasszéken. Felkérésre, Zo-
boki Gábor, Ybl-díjas építész dolgozott ki egy koncepciót a fej-
lesztésre vonatkozóan. A hosszú távú terv egy zöld, fenntartható 
és high-tech település körvonalait rajzolja ki. Mindez azonban 
egyelőre az irattárban pihen, mivel a megvalósítás jelentős költ-
séggel járó közművesítést is igényel.

A kakasszéki szanatóriumot, amely 1932-ben épült ma is so-
kan keresik fel a mozgásszervi betegek közül. Régen a fürdő és 
a strand is népszerűségnek örvendett, mára ez azonban meg-
változott.

„A ’90-es években, az akkori székkutasi vezetés hozott egy 
döntést, hogy Kakasszéket nem fejlesztik. Ennek is köszönhető 
a mai állapot. A helyzet szerencsére megváltozott. Kérésemre 
az önkormányzat kettő utcában bevezette a vizet, van szervezett 

szemétszállítás. Egy vállalkozás most köti be a nagy sebességű 
internetet. Az önkormányzat két fontos utat is felújított. A pályá-
zati összeg feletti részre magam vállaltam kötelezettséget” – te-
szi hozzá az interjúban Kovács Gábor.

Több ingatlan megújult az elmúlt időszakban. Rendbe hozták 
a Juci Villát, ahol most élelmiszerbolt működik, valamint elké-
szült egy vendégház is. Kovács Gábor az elmúlt években több 
eladó ingatlant is megvásárolt.  A terv, hogy a menthető ingat-
lanokat rendbe tegyék. A Suba-ház már elkészült, hamarosan 
Dávidházi Máté egykori háza is helyre lesz hozva, de idén egy 
másik ingatlan megújítása is szerepel a tervek között. A közeljö-
vőben pedig a sárga és a fehér szálló is visszanyerheti régi pom-
páját, de a Ludányi-tanya is felújításon eshet át. A romos tanyák 
és házak esetében pedig elbontás történhet. Jelenleg hat ember 
dolgozik főállásban azért, hogy Kakasszéken rend és tisztaság 
legyen.

Kovács Gábor az interjúban kiemelte azt is, hogy a település 
lelke a tó, amit mindenképpen rendbe kell tenni. Ez esetben a 
tulajdonjog Kovács Gábor és a vásárhelyi önkormányzat között 
oszlik meg. A tó kitakarítása így várat magára, az üzletember 
terve, hogy a másik felét is megveszi a tónak és uniós forrásból 
oldaná meg a terület rendbetételét. Hozzátette, hogy a meleg vi-
zet adó kút jelenleg a vásárhelyi önkormányzaté, ennek energi-
áját viszont lakossági fűtésre is lehetne használni, így ez ügyben 
is dolgozik a megoldáson.

A munkálatokkal 2020 végére szeretne végezni az üzletem-
ber, aki elmondása szerint lassan 1 milliárd forintot költött már 
a településrészre.

szcs
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Sikerült előrelépni a tabellán
Továbbra sincs könnyű helyzetben a Székkutas TC megyei 

élvonalban szereplő felnőtt csapata. Ugyanakkor az utóbbi 
meccseken győzelmek is szegélyezték a csapat útját, amivel 
a tabellán is sikerült előrelépni.

A Tiszasziget elleni 7-1-es vereséggel indította a tavaszt a 
megyei I. osztályú bajnokságban a Horváth Zoltán vezette lab-
darúgó csapat. Sejteni lehetett, hogy az éllovas könnyen viszi a 
pontokat és ki is jött a csapatok közti különbség. Az eredményt 
valamelyest kozmetikázta az ezt követő, Szentes elleni 2-2-es 
döntetlen. Az öröm viszont nem lehetett hosszú életű. A tabellán 
elfoglalt helyek alapján az egyik legnagyobb ellenfélnek számító 
Zsombó jött, látott és győzött, 4-1-esre méretezték a zakót, amit 
a Makó II. is feladott a kutasiakra egy héttel később. Március 
végén pedig a gödör aljára csúszott az együttes, a Szegedi VSE 
vendégeként a szezonbeli legnagyobb pofonba sikerült bele-
nézni, 11-0-ra ütötték ki a szegediek a Székkutast.

Felállni viszont talán 
egy ilyen mélyütésből le-
het igazán. A csapat pe-
dig bizonyította, hogy ez 
nem lehetetlen. Az első 
áprilisi bajnokin 1-0-ról 
sikerült fordítani 3-1-re 
a Csongrád ellen, a talál-
kozót végül 3-2-re nyer-
ték a Horváth-legények. 
A tabellán utolsó FK 
1899 Szegedet ugyanak-
kor nem a tervek szerint 
sikerült elcsípni, ám leg-
alább egy pont a zsebbe 
került, a Szőreg ellen pe-
dig 3-0-ra sikerült nyerni, 
Bujáki, Szabó és Kovács 

góljaival, rendkívül fontos pontokat szerezve.
A jelenlegi 16 egység már bizakodásra adhat okot, a kieső 

hely persze még lépésnyi távolságban, az UTC előnye pedig 5 
pont, azonban még hat forduló és egy egymás elleni meccs is 
hátra van. Ha ez elmúlt időszakban mutatott formát sikerül tar-
tóssá tenni, akkor a következő szezonban is a megyei élvonal-
ban küzdhet a csapat.
A tavaszi menetrend:
2019. április 27. - 17:00 - Röszke SK - Székkutas TC
2019. május 4. - 17:00 - Székkutas TC - Foliaplast-Bordány SK
2019. május 12. - 17:00 - Székkutas TC - Kiskundorozsmai ESK
2019. május 18. - 17:00 - Hódmezővásárhelyi FC II. - Székkutas TC
2019. május 25. - 17:00 - Székkutas TC - Algyő SK
2019. június 1. - 17:00 - UTC 1913 - Székkutas TC
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Összetartó közösség  
a székkutasi futball

Remek infrastruktúra jellemzi a székkutasi focit, a különböző 
korosztályok igazán említésre méltó körülmények között sajátít-
hatják el a népszerű sportot és törhetnek babérokra saját kor-
osztályukban.

Komoly fejlődés 
jellemezi a székkuta-
si futball életet. Nem 
régiben megújult az 
egyesület öltözője, 
de konditerem és 
tornaterem is szolgál-
ja a minél jobb ered-
mények elérését, 
valamint egy 20x40 
méteres, villanyvi-

lágítással is rendelkező műfüves pálya is az edzők és a gyerekek 
rendelkezésére áll. Ez utóbbi pedig maximális kihasználtságnak ör-
vend, írja cikkében a Délmagyarország.

A megyei élvonalban szereplő felnőtt bajnokság mögött a hátor-
szág is komoly. Ott az U19-es ifi csapat, de U7-es, U9-es, U11-es, U13-
as korosztályok is vannak, akad vegyes U14-es csapat és egy lány 
U18-as együttes. Ráadásul az eltérő korú játékosok valóban közössé-
get alkotnak a településen. Nem is véletlen, hiszen a rendszer is pont 
így van felépítve. A kötődés nagyon erős a felnőttek és az utánpótlás 
között, a kicsik edzéseit a felnőtt csapatban játszó sportolók tartják.

Az U19-esek menetelése pedig egyébként is említésre méltó, hi-
szen a B csoportos megyei bajnokságban listavezető a gárda. Török 
Bence és Kis Dávid összehangolt munkájára volt ehhez szükség. 
Bence korábban játszott az egyesület felnőttei között, Dávid pedig je-
lenleg is aktív a székkutasi színekben. A fiatalok fejlődésére pedig az 
is jól jellemző, hogy többen már a felnőtt csapat ajtaján kopogtatnak.

Horváth Zoltán klubelnök a Délmagyarországnak elmondta, hogy 
a közeljövőben a füves pálya állapotán javítanának, egy öntözőre-
ndszer kiépítése szerepel a tervek között, de térkővel is díszítenék a 
sporttelepet, valamint napelemes rendszert is telepítenének, amely-
lyel a működés lehetne gazdaságosabb.

„Ha a két korosztályban fennálló létszámproblémát sikerül orvo-
solnunk, akkor, úgy gondolom, szép jövő előtt áll a székkutasi futball. 
Célunk, hogy minél több helyi labdarúgó alkossa a felnőtt csapat 
keretét, nem szeretnénk erről az útról letérni, ebben nagy szerepe 
van a nálunk dolgozó edzőknek is” – mondta el a Délmagyarország 
kérdésére a klubelnök.
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