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Új napvitorlákat vásárol Székkutas
Április végén testületi ülést tartottak Székkutason, ahol a köz-

ség grémiuma az alábbi kérdésekben hozott döntést.
A Murgács Kálmán Művelődési Ház, Kossuth utca felőli oldalán a 

Pince Klub előtti kerthelyiséghez 2014-ben telepített napvitorlák az 
elmúlt évek alatt elhasználódtak, így szükségessé vált azok cseréje. 
Az új koncepció szerint az eddigi 2 db 5x5 méteres forma helyére 3 
db 5x5-es, de négyszög alakú napvitorlát szerez be a település.

A vízműtelep Vásárhelyi úti oldalán, a Murgács Kálmán Művelő-
dési Ház előtt lévő térburkolattal ellátott főtéri kerítés szakaszánál, a 
vízműtelepre való belátást megakadályozandó egy új, zárt kerítést 
alakítanak ki.

Emellett a testület döntött arról, hogy a Székkutasi Olvasókör ré-
szére, 300.000 forintos támogatást nyújt az önkormányzat, amelyből 
buszos kirándulást szerveznek az olvasókör tagjai és a lakosság szá-
mára a Dunakanyarhoz. Valamint az olvasókör tagjai a Kárpát-me-
dencei Olvasókörök Találkozóján és az Olvasókörök Szövetségének 
tavaszi közgyűlésén is részt vesznek.

szcs
Forrás, fotó: promenad.hu

A falusi csok remek 
lehetőség

A tavalyi adatok alapján a falusi csokban érintett kistelepülé-
sek többségében elég lehet ingatlanvásárlásra a falusi családi 
otthonteremtési kedvezmény nagycsaládosoknak szóló támoga-
tási összege – írja a Magyar Nemzet. A statisztikai hivatal adatai 
szerint a kisebb településeken az elmúlt években a korábbiak-
hoz képest több adásvételt bonyolítottak le.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Statiszikai tükör című kiad-
ványából kiderül, hogy a nagyobb városok vonzáskörzetében talál-
ható kistelepüléseken az ingatlanok árszintje több mint kétszerese a 
hasonló nagyságú, de távolabb lévő kistelepülésekhez képest.

Az átlagos lakásár az agglomerációk ötezer fő alatti települése-
in 13,9 millió forintot tettek ki 2018-ban, míg a vonzáskörzeten kívül 
eső, hasonló nagyságú települések esetében ez az ár 5,5 millió forin-
tot tett ki átlagban.

Ezek az átlagárak a Magyar Nemzet cikke szerint július 1-től, a 
falusi csok életbe lépésével most különösen érdekesek lehetnek. 
A kedvezmény új lakásra számított támogatási összegét ugyanis 
használt ingatlanhoz is fel lehet használni a fogyó népességű kis-
településeken. A háromgyermekes családok esetében ez tízmillió 
forint vissza nem térítendő-támogatást jelent, amelynek a felét lehet 
vásárlásra fordítani, míg a másik felét felújításra vagy bővítésre költ-
hetik az igénybevevők.

A kiadványban rávilágítanak arra is, hogy az elmúlt évben is to-
vább csökkent a főváros részesedése a használt lakások piacának 
forgalmából. Három évvel ezelőtt még harminc százalék volt az 
arány, míg 2018-ban már csak az adásvételek 22 százaléka zajlott 
Budapesten.

Az adatok alapján tízből minden hatodik adásvétel kisebb tele-
püléshez köthető, minden negyedik adásvétel pedig konkrétan köz-
ségekben történt. Legutóbb 2009-ben volt ennél magasabb a kiste-
lepülések részesedése a használt lakások piacát jelképező tortából.

A KSH adataiból továbbá kiderül az is, hogy a használt lakásokért 
2018-ban átlagosan 28,7 millió forintot fizettek, ami 4,3 millió forinttal 
több, mint a megelőző évben. A megyeszékhelyeken 2,1 millió forin-
tos növekedésről lehet beszélni, átlagosan 15,1 millióra nőtt az átla-
gos lakásár. Emellett arra is kitérnek a cikkben, hogy a lakásépítések 
hatása is egyre érezhetőbb, az összes eladott lakásnak mintegy öt 
százaléka volt új építésű. szcs

Szabó Emese: a saját 
családjainkat kell támogatni, 

nem a migrációt
A székkutasi önkormányzati képviselő, a kulturális és civil 

ügyek tanácsnoka az európai parlamenti választásról mond-
ta el az álláspontját a promenad.hu-nak.

Május 26-án tartják az európai 
parlamenti választást – ennek 
kapcsán a promenad.hu Szabó 
Emese székkutasi önkormányza-
ti képviselőt kérdezte arról, hogy 
szerinte miért is fontos az, hogy 
minél többen elmenjenek vasár-
nap szavazni.

„Az egész Európai Uniót érin-
tő kérdésekről van szó, amikről 
most elmondhatjuk a vélemé-
nyünket. Ezúttal nem a rövidtávú 
nézeteinket kell szem előtt tar-
tanunk, hanem távlatokban kell 
gondolkoznunk. Például arról, 

hogyan alakul a kontinens jövője, kikkel fogunk együtt élni és ho-
gyan alakul a lakosság összetétele” – fogalmazott Szabó Emese.

Hozzátette, hogy elsősorban a saját családjaink, népünk 
és nemzetünk mindennapjaival, gondjaival és érdekeivel kell 
foglalkoznunk. Ezért is fontos, hogy olyan képviselőket kell az 
Európai Parlamentbe megválasztani, akik ezeket a tényezőket 
helyezik előtérbe és ezekért fognak küzdeni.

A portál a migrációval kapcsolatban is kérdezte a kulturális 
és civil ügyek tanácsnokát, aki szerint erről a témáról beszélni 
nem pusztán riogatás:

„Ha a bevándorlással foglalkozunk, akkor nem riogatunk és 
nem az ördögöt festjük a falra, de el kell gondolkozni arról, hogy 
mi történne, ha hozzánk is tömegesen bejönnének más kultúrá-
jú emberek” – mondta Szabó Emese, aki úgy véli, hogy hazán-
kat meg kell védeni az illegális bevándorlással szemben.

szcs
Forrás, fotó: promenad.hu
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Agrárfórumot tartottak Székkutason
Május 20-án agrárfórumot tartottak Székkutason a Mur-

gács Kálmán Művelődési Házban.
Az európai parlamenti választások hatása a magyar agrári-

umra – petíció a magyar gazdakért címmel szervezett agrárfó-
rumot május 20-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Ma-
gyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége 
Székkutason.

Az eseményen Lázár János országgyűlési képviselő beszélge-
tett Jakab Istvánnal, a MAGOSZ elnökével, Győrffy Balázs kama-
rai elnökkel és Kis Miklós Zsolt államtitkárral.

A kérdezz-felelek során természetesen a mai hazai mezőgaz-
daság aktualitásai is szóba kerültek. A képviselő elsőként arról 
érdeklődött a szakemberektől, hogy mi is a fő gond a magyar 
agráriummal.

„Fontos lenne a rendelkezésre álló erőforrások maximális 
kihasználása” – fogalmazott Jakab István. A MAGOSZ elnöke 
legfőbb problémaként a klímaváltozást említette meg, amely az 
elmúlt időszakban a vízszint csökkenését jelentette. Egy példát 
is említett: „Nyárfa nőtt ki abból a kútból, ahonnan gyerekként 
még vizet ittam.”

A szakember kifejtette véleményét, mely szerint új vízhasz-
nosítási rendszerre van szükség, hiszen ha megfelelő mennyi-
ségű víz áll rendelkezésére a gazdáknak, akkor mindez a ver-
senyképesség növekedését is magával hozhatja.

Jakab István kifejtette azt is, hogy a GMO-mentes növényter-
mesztés kifejezetten fontos, ugyanakkor törekvéseket kell foly-
tatni, hogy az állati termékeket is GMO-mentes takarmánnyal 
állítsák elő.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke 
úgy fogalmazott, hogy a sikeres gazdálkodáshoz egyre nagyobb 
földterületekre van szükség, de elengedhetetlen a minél drá-
gább eszközök beszerzése és használata is.

Kis Miklós Zsolt pedig hozzátette, hogy a kis-, közepes- és 
nagygazdaságok is csupán akkor tudnak fennmaradni, ha fej-
lesztéseket hajtanak végre. Valamint a vidékfejlesztésért felelős 
államtitkár azt is elmondta, hogy az unióra jellemző közös agrár-
politika gátat szab a kormány intézkedéseinek.

A második kérdés így hangzott: „Van-e lehetőség arra, hogy a 
magyar mezőgazdaság EU-s támogatás nélkül is sikeres legyen?”

Jakab István úgy vélte, hogy erre a hazai gazdaság határo-
zattan képes lenne. Elmondta, hogy az agrárkamarán belül ma 
már gazdairányítás van, a kamara pedig az ő segítségükkel viszi 
a javaslatokat a kormány elé. Ezzel szemben az unió a kelet-eu-
rópai országokat mégis hajlamos másodrendűnek tekinteni.

Győrffy Balázs is hasonlóan vélekedik, úgy hiszi, hogy a ma-
gyar vidékben a lehetőség ott van. Fontos, hogy a gazdáknak 
gyorsan kell reagálniuk a különféle helyzetekre, meg kell tanul-
niuk gyorsan és jól dönteni.

„Az Európai Unióban van egy olyan törekvés, hogy hektáron-
ként 15 ezer forinttal csökkentsék a földalapú támogatás össze-
gét. Fontos viszont, hogy a sikerhez a kormánynak is nagyobb 
nemzeti önrészt kell tennie az uniós támogatások mellé. A jövő-
ben a 16 százalékot 50 százalékra kellene emelni, a következő 
ciklusban 2000 milliárd forintot kellene összesen az agráriumra 
fordítani” – fogalmazott a kamarai elnök.

„Amíg lesz unió, addig közös agrárpolitika is lesz, a nagyobb 
sikerhez azonban a gazdáknak és a kormánynak is sok a házi 
feladata. A gazdáknak például a generációs problémákkal is 
szembe kell nézniük, sok helyen ugyanis nem biztosított a gaz-
daságok átadása. 5-10 éven belül fel kell készülni erre és ösz-
szefogásra kell törekedni, annak ellenére is, hogy a gazdáknak 
a téeszekről rosszak a tapasztalataik” – válaszolt a kérdésre Kis 
Miklós Zsolt.

Az agrárfórumon továbbá elhangzott az is, hogy hazánknak 
adottságaiból fakadóan akár 20 millió ember ellátására is alkal-
masnak kellene lennie, ehhez képest azonban még 10 millió 
embert sem lát el. Ennek okait többek között a 2007-2013-as 
ciklusra vezették vissza, amikor a szocialista kormány nem for-
dított megfelelő összeget az élelmiszeriparra. Ezzel szemben 
a 2014-2020-as intervallumban 300 milliárd forintot kapott az 
ágazat. A szakemberek egyöntetűen úgy vélték, hogy ilyen fej-
lesztések nélkül a fejlődés is elmaradhatatlan, de azt is nehéz 
elkerülni, hogy szlovák tejek és lengyel sajtok jelenjenek meg 
a boltok polcain.

szcs, promenad
Fotó: Gémes Sándor / promenad.hu



X. évfolyam 5. szám4

Iskolai hírek
Az elmúlt időszakban iskolánk tanulói több tanulmányi 

versenyen vettek részt, és értek el szép sikereket. 
A Simonyi helyesírási verseny iskolai fordulója után a pont-

számok alapján a megyei döntőbe két tanulónk jutott be. Lan-
tos Nóra 5. osztályos tanuló a VII., míg Gugcsó Mirtill 6. osztályos 
tanuló a X. helyen végzett. A Bendegúz nyelvész levelezős ver-
seny megyei döntőjében szintén ők szerepeltek eredménye-
sen. Gugcsó Mirtill VII. helyezést, Lantos Nóra a X. helyezést érte 
el. Felkészítő tanár: Kovács Lászlóné.

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola és 
az Emlékpont által április 17-én szervezett városi történelem 
szaktárgyi versenyen a 6. évfolyamosok között Gugcsó Mirtill I. 
helyezést ért el. Felkészítő tanár: Patyi Éva.

A városi népdaléneklési versenyen is képviseltette magát 
iskolánk. Jochim Rebeka 3. osztályos tanuló állt helyt a megmé-
rettetésen. Felkészítő: Prágainé Szabó Terézia tanítónő.

A városi munkaközösség által szervezett matematika leve-
lezős verseny 3 fordulójának összesítése után két tanulónk lett 
díjazott. Szántai Éva 5. osztályos tanuló II. helyezést, míg Gugcsó 
Mirtill III. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Zakariás Jolán. 

Április 26-án rendezték meg a Kis Fizikusok csapatverse-
nyét Hódmezővásárhelyen a Szent József Kertvárosi Katolikus 
Általános Iskolában, melyen iskolánk Máté László, Mihály Bálint, 
Szántó Ármin és Varjú Rozália 7. osztályosokból álló csapata is 
részt vett, és a középmezőnyben végzett. Felkészítő tanár: So-
ványné Ódor Ilona.

A szép eredményekhez mindenkinek gratulálunk!

Bakos Attila: A nemzeti 
értékek megőrzése  

a cél az EP-választással
Bakos Attila a 

promenad.hu-nak 
adott rövid interjút, 
amelyben kiemelte, 
hogy fontosnak tart-
ja, hogy május 26-án 
elmenjünk szavazni.

A település önkor-
mányzati képviselő-
je kifejtette, hogy az 
EP-választás tétje, hogy 
a szavazó polgárok 
döntsenek arról, hogy 
az Európai Unióban kik 
képviseljék az érdeke-
iket. Valamint arról, hogy milyen személyeket tartanak méltó-
nak arra, hogy a nemzeti értékeink képviseletében szavazzanak 
majd.

Bakos Attila szerint az illegális bevándorlás hosszú távon 
jelentős probléma lesz, mivel a világ nagy részén szegénység 
uralkodik. Ezért aztán fontos felkészülni arra, hogy miként is le-
het megvédeni a társadalmi berendezkedésünket a migrációval 
szemben.

A képviselő szerint minél többen mennek el szavazni május 
26-án, annál nagyobb mértékben képviselik Magyarország érde-
keit saját lelkiismeretüknek megfelelően.
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Kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás 2019. évben

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a kémény-
seprő-ipari közszolgáltatást 2019. május 10-től megközelítő-
leg 2019. július 30-ig végezzük Székkutas községben.

2018 januárja óta a lakosságnak, mint megrendelőnek jogá-
ban áll saját, neki megfelelő időpontról megállapodnia a szolgál-
tatóval, a kéményseprés idejére vonatkozóan.

A megrendelés elősegítése érdekében, a szolgáltató, tovább-
ra is személyesen felkeresi a lakosságot otthonában, ameny-
nyiben az időpont megfelelő, rögtön el is végzi a szolgáltatást. 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa/használója/bérlője, nem 
tartózkodik otthon, illetve az időpont nem alkalmas a munka el-
végzésére, megállapodnak a lakóval egy megfelelő időpontban. 
Ezen túlmenően természetesen továbbra is lehetőséget biztosí-
tunk elérhetőségeinken, a szolgáltatás megrendelésére, elektro-
nikus, telefonos, levélben történő úton is.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás lakosság részére to-
vábbra is díjmentes, közületeknek díjköteles.

Végezetül engedjék meg, hogy ezúton is felhívjam figyelmüket, a 
kéményseprés, ellenőrzés fontosságára, hiszen sajnos nem múlik el 
úgy fűtési szezon, hogy ne okoznának baleseteket, és sajnos több eset-
ben tragédiákat a nem megfelelően üzemelő égéstermék elvezetők.

Tisztelettel: Miklós Endre
Csomifüst Plusz Kft. 

6725 Szeged, Nemes T. u. 36., tel.: 62/253583; +36-20-9995114 
email: fustfarago@gmail.com, web: fustfarago.webnode.hu

Véradás Székkutason
2019. április 24-én a Magyar Vöröskereszt Hódmezővásárhe-

lyi és Székkutasi Szervezete véradást szervezett a Murgács Kál-
mán Művelődési Házban. Több mint 55 véradó jelent meg, hogy 
karját nyújtsa az életmentő véradásra.

Köszönetet mondunk Székkutas Község Önkormányzatá-
nak, a Herbária Zrt. székkutasi üzemének, az Új Élet Mezőgaz-
dasági Szövetkezetnek, valamint a Csizmadia Pékségnek a le-
bonyolítás során nyújtott támogatásért.

Továbbá köszönetet mondunk a véradóknak és az önkéntesek-
nek, akikre a következő véradáson, 2019. július 10-én is számítunk.

Magyar Vöröskereszt Székkutasi Szervezete
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Az anyukákat ünnepelték 
Székkutason

Dalokkal, tánccal és kedves szavakkal köszöntöt-
ték az édesanyákat és a nagymamákat Anyák Napján 
a székkutasi óvodások. Saját kézzel készített, kedves 
ajándékot is átadtak az ünnepség végén. 

„A kedves köszöntésen túl közösségformáló ere-
je is van az óvoda Anyák Napi ünnepségének, hiszen 
ilyenkor nem csak az anyukák és nagymamák, hanem 
a testvérek és apukák is szívesen eljönnek megnézni a 
műsort. Az idén is megtelt a művelődési ház. Összesen 
69 gyermek mutatta be műsorát, ők három csoportba, 
a Katica, Méhecske és Pillangó csoportba járnak” - me-
sélte Lázár Judit, a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda veze-
tője az idei ünnepségről. 

Az oviban már évek óta hagyomány, hogy Anyák 
Napja alkalmából a kicsik műsorral kedveskednek. Az 
idén már egy hónappal a fellépés előtt elkezdték meg-
tanulni a verseket, mondókákat és a táncos, énekes 
produkciókat, hogy minden a lehető legjobban sikerül-
jön majd a nagy fellépésen. Van, aki egyéni produkci-
óval szerepel ilyenkor, mások a csoportos előadásban 
vesznek részt. Mivel a művelődési ház színpada lehető-
séget ad rá, így színes kellékekkel, dekorációval színe-
sítik a fellépéseket. 

Lázár Judit óvodavezető azt is elárulta, hogy a kicsik 
és a felkészítőik minden nap lázasan készültek a pro-
dukcióra. Sőt, a gyerekek saját kézzel készítettek aján-
dékot is, amit a műsor végén adtak át. A következő ün-
nepség, amire készülnek az évzáró és a ballagás lesz, 
amit július 9-én, szombaton rendeznek meg, 9 órától 
a sportcsarnokban. Összesen 24 gyermek búcsúzik az 
idén az ovitól. 
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Székkutas – ahol élni jó
Közösségi kérdőív eredmények

Kérdőív? Mit kérdeznek? És miért? 
Márciusban bizonyára Ön is kapott a postaládájába egy több oldalas kér-

dőívet, amiben arról érdeklődtek, hogy szeret-e Székkutason élni? Ha igen 
miért, hova helyezne még ki padokat, hova ültetne még virágot, miért vesz 
részt a falunapon, mit szeret benne? Milyen rendezvény, esemény érdekel-
né még, milyen közösségbe jár vagy járna szívesen? 

A válaszadók 89%-a szeret Székkutason élni, mégpedig azért, mert szü-
lőfaluja, tiszta és csendes, mert a szívéhez nőtt, mert ”figyelünk egymásra”, 
mert jó az ellátás és az infrastruktúra. 

Közel 40% válaszolta, hogy a szomszédjával rendszeres és jó kapcsola-
tot ápol, összejárnak. A helyiek nagy többsége használja hírforrásként ezt 
az újságot, és a faluban kihelyezett plakátokról, szórólapokról tájékozódik. 

Sokan jelölték meg a fiatalok megszólítását, az idősek és egyedülállók 
segítését, mint fontos feladatot ahol szükség lenne összefogásra. De töb-
ben írták a szemétszedést, zöldítést is. 

Településrendezésre javasolták a vasútállomást és környékét, a szél-
malmot és annak környékét. Összességében rendezett, szép településként 
írták le a válaszadók a lakóhelyüket, Székkutast a fenti javaslatokkal kiegé-
szítve. 

A jelenlegi rendezvények közül kiemelkedően sokan a falunapon sze-
retnek részt venni, valamint a gyereknapon, a nőnapi ünnepségen és az 
adventi vasárnapokon. A falunapot a község reklámjának is tekintik, na-
gyon fontos találkozópont a közösségeknek, családoknak, és baráti társa-
ságoknak. 

Több mint 60 válaszadó szerint szükség lenne még köztéri padokra az 
alábbi helyeken például: a játszótereken, a 47-es út mentén, a boltok kör-
nyékén és a temetőnél.

A közösségi események megrendezésében a válaszadók 20% jelenleg is 
segít és 35% szívesen segít, ha hívják. Sokféle programra érkezett javaslat, 
amiken még részt vennének a székkutasiak: természetjáró klub, előadások 
pl.: lelki egészség témában – legtöbb javaslatot ez kapta, faluszépítő akci-
ók, szervezett színházlátogatás stb.

A legtöbb székkutasi értékként tekint települése örökségére, és látniva-
lóira. Ezek között említették a múzeumot, a malmot, Piroskát, a művelődé-
si házat, a sportcentrumot, a vendégházakat és magukat a rendezvényeket, 
mint helyi látványosságokat. 

Összességében egy élhető, nyugodt, rendezett, megfelelően ellátott, a 
legtöbb szolgáltatást elérő és fejlődő település képe bontakozott ki a kér-
dőívek alapján, egy olyan helyé ahol jó élni.

 A program során, az elkövetkező 3 évben a már meglévő és a kérdő-
ív alapján igényelt események, programok, rendezvények megvalósítása, 
kiegészítése, fejlesztése fog történni. Ehhez készül egy rendezvénynaptár, 
egy cselekvési terv, amely a képviselő-testület jóváhagyásával válik elérhe-
tővé és nyilvánossá. 

A projekt megvalósítási időszaka: 2019. június 1. és 2022. július 31. között 
zajlik. 

 A megvalósítás során további közösségi fórumokon fogjuk folyamato-
san egyeztetni a terv megvalósulását, az időközben felmerülő változások 
szükségességét. 

Ezúton is köszönöm minden kedves székkutasi lakosnak, aki válaszolt a 
kérdésekre, és visszahozta a gyűjtőhelyekre a kérdőívet! 

És ahogy azt meghirdettük a meghosszabbított visszagyűjtés miatt két 
ajándékcsomagot csak a legutolsó lejárati napot követően sorsoltunk ki:

001115, 000049
A polgármesteri hivatalban Török Bencénél 

vehetik át a nyereményüket, amely egy-
egy 10.000 forint értékű főként helyi 
termékekből álló ajándékcsomag.  

Gratulálunk!
TOP 5.3.1. – 16 – CS1 – 2017 

– 00010 A helyi identitás és ko-
hézió erősítése Árpádhalom 
és Székkutas településeken

Üdvözlettel:
Magyar Zita

közösségfejlesztő
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Kirándulás a Dunakanyarba
A Székkutasi Olvasókör a Községi Önkormányzat támoga-

tásával „Fedezzük fel hazánk szépségeit” címszóval kirándulást 
szervez a Dunakanyarba 2019. augusztus 19-én (hétfő).

Indulás reggel 6 órakor a Murgács Kálmán Művelődési Ház elől.
Első állomásunk: VISEGRÁD
Fellegvár megtekintése /panoptikum nélkül teljes jegy 1400 Ft  / 

diák, nyugdíjas jegy 850 Ft/ Királyi palota a völgyben a Duna-par-
ton /teljes jegy 1100 Ft / nyugdíjas, diák jegy 550 Ft 

Következő állomásunk: ESZTERGOM
Ebéd a Mediterrano étteremben a Mária Valéria híd lábánál. /

egyfogásos ebéd, választás 2 menüből/
Bazilika megtekintése – nincs belépő díj /Fakultatív: Panoráma 

terem 300 Ft, Fakultatív: Kupolába teljes jegy 700 Ft / kedvezmé-
nyes jegy 500 Ft/

Esztergomi vár / Fakultatív: Vármúzeum teljes jegy 1600 Ft / 
kedvezményes jegy 800 Ft, vagy séta a Mária Valéria hídon a szlo-
vákiai Párkányba – Dottó vonattal is lehet.

Jelentkezés a könyvtár nyitvatartási idejében június 1. és július 
10. között 4000 Ft/fő részvételi díj befizetésével, mely a kedvez-
ményes utazási költséget (busz, parkolás, autópálya díj) és ebédet 
tartalmazza. 

Belépőjegyek díját a buszon fogjuk szedni a részvételi szándék-
tól és kedvezményektől függően.

Információ, részletes tájékoztatás a könyvtárban Szilágyiné Fe-
jes Ildikónál /tel: 62-593-055/, és Kovácsné Rostás Erzsébetnél tel: 
20/359-6759.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését. 
Székkutasi Olvasókör elnöksége

Májusfát állítottak 
Székkutason

Hagyományőrző program keretében májusfát állítottak má-
jus 3-án, Székkutason az általános iskola és a helyi olvasókör 
összefogásában. 

„Az esemény apropója 
egy 2017-ben indult pályá-
zaton belül létrejött prog-
ram, ami a „Szabadidős 
szinten, egy közösségi 
térben minden” címszó 
alatt fut. Ennek köszönhe-
tően hoztuk létre immár 
másodjára a májusfa állí-

tásával egybekötött gazdag programot kínáló délutánt. Elsődleges 
célunk, hogy a májusfa állítás hagyományát megismertessük az 
eseményre ellátogatókkal. A másik, hogy egy tartalmas és hasz-
nos, élményekkel teli délutánt biztosítsunk a fiataloknak” – fogal-
mazott Kovácsné Rostás Erzsébet, a Székkutasi Olvasókör elnöke 
a promenad.hu-nak.

Maga a program egy kézműves foglalkozással indult, ahol mini 
májusfát is készítettek, de a különféle díszítések elkészítésére is 
lehetőség nyílt. Eközben természetesen a „munka” ellentételezé-
seként a mini öszöm-iszom sem maradhatott el. Ínycsiklandozó 
kalács és remekül készített bodzaszörp gondoskodott az elvesztett 
energiák visszapótlásáról. 

A májusfa állításával kapcsolatos hagyományokat Sonkoly Ág-
nes, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Művelődési 
Központ és a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ rendezvény-
szervezője ismertette.

„A májusfa állítása a régmúlt idejére tekint vissza. Fülöp és Ja-
kab apostol nevéhez kapcsolódik, akikhez hittérítés közben egy 
szűz, hajadon lány csapódott, akit kigúnyolt a falvának minden 
lakója amiatt, hogy az apostolokhoz csatlakozott és Istent, vala-
mint a hitet választotta. A lány elkeseredésében a vándorbotját a 
földre helyezvén ráhajolva imádkozott azért, hogy az Úr mentse 
ki a csúfolkodók közül, ami után a vándorbot virágba borult. Így 
vált később mindez hagyomány értékű jelentésé, ami a tavaszt, a 
megújulást és persze nem utolsósorban a szerelmet jelképezte. 
A tájegységek különbözőségének köszönhetően a májusfa állítás 
minden területen másképp zajlott. Így aztán a virágba borult tavasz 
mindenhol másképp vált izgalmassá. Ezért arra gondoltunk, hogy 
mi magunk is megelevenítjük mindezt itt, Székkutason” – ismertet-
te a rendezvényszervező a promenad.hu-val.

A szóban forgó hagyomány az időmúlásával javarészt a falvak-
ban volt igazán népszerű, a fiatal legények a kiszemelt leányok 
háza előtt állították fel a szépen díszített, frissen vágott ágat.

Mindemellett nem maradtak el a mese felolvasások sem és bá-
bozásra is lehetőség nyílt a délután folyamán. Majd a Bessenyei 
Színkör közreműködésével a „Szerenád a lányos háznál” című 
népi játékot is megtekinthették az érdeklődök. Moldvai táncházzal 
is készültek a szervezők, a néptáncosokhoz bárki csatlakozhatott. 

szcs
Fotók: Gémes Sándor / promenad.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a település nyugdíjas korú lakosságát, 

valamint meglévő és új tagjainkat, a Nyugdíjas klub soron 
következő összejövetelére, június 7-én 15 órára a Területi 
Gondozási Központba! 

Téma: Nyugdíjas Klub 15 éves fennállásának ünnepi 
előkészületei 

Szabó Emese
Kulturális, és civil ügyek tanácsnoka

TÁJÉKOZTATÁS 2019. ÉVI NYÁRI 
DIÁKMUNKÁVAL KAPCSOLATBAN

Az előző évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium 
koordinálása mellett Székkutas Községi Önkormányzat a 
2019. július 1. és 2019. augusztus 31-i időszakban a 16-
25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező, és azt igazolni tudó diákok 
részére „Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerő-piaci 
programot indít.

A dolgozni vágyó diákok az önéletrajzot személyesen az 
Önkormányzathoz vagy a titkarsag@szekkutas.hu e-mail 
címre küldhetik el - mielőbbi ügyintézés céljából - legké-
sőbb 2019. június 10-ig.

A diákmunkával kapcsolatban érdeklődni Török Klaudia 
ügyintézőnél a 0630/537-35-93-as telefonszámon, vagy sze-
mélyesen az Önkormányzatnál lehet.
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Erdélyben jártak  
az iskolások

A Határtalanul pályázat keretében 2019. május 13-17. kö-
zött iskolánk 7-8. évfolyamos tanulói közül 19-en tanulmányi 
kiránduláson vettek részt Erdélyben a székhelyintézmény ta-
nulóival együtt. 

Az erdélyi körút során az irodalmi-történelmi ismeretek el-
mélyítését, a magyarság számára fontos emlékhelyek felkeresé-
sét, valamint a határon túli magyarság megismerését tűztük ki 
célul. A kirándulás öt napja alatt 1300 km utaztunk, miközben 
Nagyszalonta, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Gyergyószentmiklós, 
Segesvár, Déva és Vajdahunyad nevezetességeit látogattuk 
meg. Utunk legizgalmasabb része az a hajtűkanyarokból álló 
szerpentin volt, amely a Gyilkos-tó és a Békás-szoros vidékére 
vezetett. Természeti csodákban bővelkedő erdélyi utunk során 
életre szóló élményekben volt részünk. Köszönjük szépen a le-
hetőséget!                

Tembel Tibor

Egészségügyi szűréseket 
tartottak Székkutason

Népszerű volt az április végén megrendezett egészség-
ügyi szűrőnap Székkutason. A szív- és érrendszeri betegsé-
gek kiszűrése mellett a rákos megbetegedések megelőzésé-
re is felhívták a figyelmet.

A Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség és a Csong-
rád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Ma-
kó, EVP-Egészségfejlesztési Iroda együttműködésében szervez-
ték meg április végén, a helyi Egészségházban. Ez volt az első 
ilyen nagy, közös rendezvénye a két szervezetnek. 

A szűrőna-
pon a férfiak 
negyven év 
feletti prosz-
tatarák szű-
rését is nép-
szerűsítették. 
Továbbá em-
lőrákszűrésre 
is volt lehe-
tőség. Dr. 
Kal  lai Árpád, 
a Csongrád 
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 
főigazgatója kiemelte: Székkutas egy sikertörténet. Hozzátette, 
ha egy településnek, megyei jogú városnak van gazdája, az min-
den esetben meglátszik. 

Tíz év-
vel ezelőtt 
indult el a 
kórház és 
t e l e p ü l é -
sek közötti 
együttmű-
ködés. Ez 
elmúlt négy 
esztendő-
ben az EVP- 
Egészség-
fej lesztési 
Iroda szá-
mos alka-

lommal járt Székkutason, hogy a betegségek megelőzésében 
segítsenek. Ez idő alatt több száz embert szólítottak meg az 
egészségük érdekében, és ezt a jövőben is szeretnék folytatni. 

r7
Fotó: promenad.hu

Elindult a Magyarok Kenyere – 
15 millió búzaszem program
Az idén is gyűjtenek búzát a nemzeti összetartozás jelké-

peként, amit minden évben jótékony célra ajánlanak fel. A 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége a Kárpát-medence magyar-
lakta területeiről gyűjti a búzaadományokat.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban fel-
ajánlott búza egy részét minden évben liszt, a másik részét pe-
dig kenyér formájában juttatják el a szociálisan rászoruló, hát-
rányos helyzetű gyerekeket gondozó magyarországi és határon 
túli szervezeteknek és intézményeknek. A jótékonysági kezde-
ményezés mára az egész Kárpát-medencére kiterjedő karitatív 
kezdeményezéssé vált. 

Az akció az esztergomi búzaszentelő ünnepséggel kezdődött 
el, április 27-én Esztergomban.  Köszöntőt mondott Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, 
a MAGOSZ elnöke. Kövér László szerint a búzaszentelés sok év-
százados ünnepének megtartása azt üzeni, hogy „mi, magyarok 
életünkben, munkánkban és sorsunkban összetartozunk”. Mint 
mondta: a 2011-ben önkéntesen összeadott 10 tonnából 2018-ra 
már 583 tonna búza lett, amely 80 000 gyermekhez juttatja el 
az összetartozás kézzelfogható üzenetét. 2018-tól Erdélyben 60, 
Délvidéken 20, Kárpátalján 10, Felvidéken 15, Drávaszögben és 
Muravidéken pedig egy-egy falugazdász segíti a magyar gazdák 
munkáját, összekapcsolódását a magyarországi gazdatársada-
lommal – ismertette.

Kis Miklós Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, 
az agrártárca vidékfejlesztésért felelős államtitkára köszöntőjé-
ben kiemelte: „A gazdák a búzaadománnyal ajándékoznak ’éle-
tet’, így segítik a szükséget szenvedőket, és így járulnak hozzá 
a külhoni magyarok nemzeti önazonosság-tudatának erősítésé-
hez. E gesztussal azt üzenik: egy a nemzet, egymás támogatásá-
val tudunk csak megmaradni, minden magyar felelős minden 
magyarért. A gazdatársadalomra mindig számíthatott a nemze-
tünk, köszönjük nekik a segítséget, és hogy jó példát mutatnak 
mindannyiunk számára.”

Az ünnepségen a négy történelmi egyház püspökei a búza, a ke-
nyér krisztusi szimbolikájára mutattak rá, majd megáldották a búzát.

r7
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2019. május 26-án ismét szavazni 
fogunk. Az európai parlamenti válasz-
tásoknak még soha nem volt akkora 
tétje, mint most. Ez a választás Európa, 
Magyarország és minden magyar tele-
pülés, így Székkutas jövőjéről is szól. 

Arról kell döntenünk vasárnap, 
hogy bevándorláspárti vezetése 
lesz-e Európának, vagy olyanok 
fogják irányítani, akik bevándor-
lásellenesek. 

A választás tétje az, hogy sikerül-e megállítanunk a migrációt 
és megvédenünk Magyarországot attól, hogy bevándorlóország-
gá váljon. Nekünk olyan európai parlamenti képviselőkre 
van szükségünk, akik Magyarországot és a magyar emberek 
érdekeit képviselik Brüsszelben is. 

Ha Európát bevándorláspárti erők fogják vezetni, akkor nagy 
a veszélye annak, hogy gyermekeinkre és unokáinkra teljesen 
más jövő vár. Mi nem akarunk bevándorlóországgá válni, ha-
nem szeretnénk megőrizni Magyarországot magyarnak, telepü-
léseinket pedig olyannak, amilyennek szeretjük. Ezért létfontos-
ságú, hogy elmenjünk szavazni és szavazatunkkal támogassuk 
a Fidesz-KDNP jelöltjeit. 

Május 26-án olyan döntést kell hoznunk, amellyel megvéd-
jük Magyarországot és megvédjük Székkutast! A haza min-
den előtt!

Tisztelettel: 
Szél István

Székkutas polgármestere

Idén is megrendezték a 
Hagyományőrző Táncgálát
Tizenegyedik alkalommal hódoltak a néptáncnak Székkuta-

son, a Hagyományőrző Táncgálán. Mintegy kilencven néptán-
cos mutatta meg tudását, de a magyar polgári és nemesi viselet 
mai ízléshez szabott remekműveit is láthatták az érdeklődők.

Kicsivel több mint 10 évvel ezelőtt, a Székkutasi Olvasókör meg-
alakulásával, a táncoktatás is előtérbe került, óvodások és iskolások 
kóstolhattak bele a hagyományőrzésbe, tanulhatták meg a néptán-
cot. Azóta minden évben, az április 29-i Tánc Világnapjához közeli 
időpontban a székkutasiak is adóznak a tánc oltárán. A főszerepet 
a hagyományőrzés és a néptánc kapja, a gyerekek tartanak bemu-
tatót, hogy kis évzárójuk keretén belül megmutassák a szülőknek, 
rokonoknak és barátoknak, hogy hol is tart tánctudásuk. A rendez-
vény azonban már inkább gála jelleggel működik, hiszen a minél 
magasabb színvonal és táncünnep okán a környékbeli tánccsopor-
tok is meghívást kapnak a székkutasi Hagyományőrző Táncgálára.

A rendezvényt Szabó Emese önkormányzati képviselő, a kulturális 
és civil ügyek tanácsnoka nyitotta meg, majd a néptánc előtt, a mo-

dernbe öltöztetett népviselet került előtérbe. A csorvási Hudák Mari-
ann Mesterremek Díjas és Prima Díjas viseletkészítő munkáiból tartot-
tak bemutatót. A magyar polgári és nemesi viseletek jelentek meg a 
színpadon, egy kicsit felújított, a mai ízléshez igazított formában.

A folytatásban viszont már tényleg a táncosok vették át a stafé-
tát. Rábaközi játékokat láthatott a közönség, de a csárdás és a so-
mogyi táncok sem maradtak ki. Sőt, a tánccsoportok egy dél-alföldi 
aratóbált is előadtak. A hagyományokhoz híven pedig nem csak a 
tánc, hanem a jó kedv is elkerülhetetlen volt a XI. Hagyományőrző 
Táncgálán Székkutason.

A kutasi, Gregus Máté Tagintézmény néptánccsoportja mellett 
Vásárhelyről is érkeztek fellépők. A Bessenyei Ferenc Művelődési 
Központ Ficánka csoportja is megmutatta magát. Valamint a szin-
tén vásárhelyi Kankalin Néptáncegyüttes Kisgömböc és Szödte-
vötte csoportja is színpadra lépett, de a szegvári Dobbantó Nép-
táncegyüttes Margaréta Ifjúsági Együttesének kamaracsoportja is 
elfogadta a meghívást.

A hibátlan mulatság össztánccal és szeretetvendégséggel zárult, 
a néptánchoz pedig a népzenét a Kender Zenekar szolgáltatta a 
rendezvényen.
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