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„Köszönet azoknak,  
akik előteremtik 

Magyarország kenyerét”
Július elején tartotta meg a Sóshalmi Olvasókör hagyo-

mányos, az aratási, betakarítási hagyományok felelevenítő 
rendezvényét, amelyen Lázár János, a térség országgyűlési 
képviselője is részt vett.

1987-ben alakult újjá a sóshalmi Olvasókör, azóta pedig a 
szervezet minden évben megemlékezik a régi magyar hagyo-
mányokról és népszokásokról, ennek fényében nyáron az ara-
tás és az ehhez kapcsolódó hagyományok és szokások ápolása 
kapja a főszerepet.

A résztvevők Székkutasról indultak a Sóshalmi Olvasókörhöz. 
A helyi lovas klub segítségével vonultak a helyszínre, ahol egy 
közeli búzamezőn kezdődött a munka, népi ruhákban, kézzel 
aratták a kenyeret adó növényt. A dolgos délelőttöt követően a 
résztvevők köszöntőbeszédeket hallhattak, majd a jól megérde-
melt ebédet is elfogyaszthatták.

Lázár János országgyűlési képviselő beszédében köszönetet 
mondott mindannak a 170-180 ezer gazdának, akik mindennapi 
munkájukkal előteremtik Magyarország kenyerét és élelmiszereit. 

„Az aratásnak nem véletlen alakult ki misztikus, vallási és hitsze-
rű kultusza, ugyanis minden évben a családi gazdálkodások leg-
fontosabb eseménye volt” – hangsúlyozta a képviselő, aki hozzá-
tette, hogy ha valaki jól kezeli a földet, megadja a tiszteletet, akkor 
a föld évszázadokon keresztül gondoskodik a nép megmaradásá-
ról és ellátásáról. Lázár János kifejtette azt is, hogy a magyar föld 
adottságai rendkívül jók, nem csak nekünk, hanem akár 20 millió 
embernek is képes élelmiszert előállítani. Ennek a kihasználásra 
pedig törekedni kell, előtérbe helyezve azt, hogy a boltok polcain 
ne más nemzetek élelmiszerei legyenek ott, hanem magyar alap-
anyagokból és magyar termékekből válogathassunk.

Szél István polgármester elmondta, hogy habár Péter-Pál 
napján az időjárás miatt nem tudták megkezdeni a gabona be-
takarítását, a munkálatok viszont már zajlanak és bíznak benne, 
hogy a termésátlag is megfelelő lesz majd.

Hegedűs Zoltán vásárhelyi önkormányzati képviselő pedig 
beszédében kifejtette, hogy Sóshalom rendkívül jó természeti 
adottságokkal rendelkezik. A kenyérnek való búza is megterem, 

Tovább fejlesztik a 
Sportcentrumot Székkutason 

Folyamatos fejlesztésekről számolt be Szél István, Szék-
kutas polgármestere a legutóbbi Képviselő-testületi ülést  
követően. 

Elmondása szerint három fontos dologban született döntés.  
Beszámolt arról, hogy fontos kérdés volt, az iskolakezdési támo-
gatás a Székkutasi diákoknak, családoknak. Magyarország 2019. 
évi központi költségvetése a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő gyermekek támogatását 6500 forintban állapí-
totta meg, míg az alapösszegű támogatást 6000 forint összegben 
határozza meg. A  települési Gregus Máté Általános Iskolában 2019. 
szeptember elsejétől 17 főnek nyújtják majd az előbbi támogatást, 
míg a további 88 gyermeknek az iskolakezdéshez a Képviselő-tes-
tület egyhangú szavazással 5000 forintos támogatást biztosít a sa-
ját költségvetéséből, ezt készpénz formájában a szülők az önkor-
mányzat pénztárából tudják felvenni a nyár folyamán. Az elmúlt 
6-7 évben a település önkormányzata minden évben nyújtott ilyen 
jellegű támogatást a gyerekeknek utalvány formájában.

Döntés született arról is, hogy TAO program keretében meg-
kezdik a Sportcentrum fejlesztését is. Az intézmény a legfelsze-
reltebb és a legjobb állapotban lévő a megyében jelenleg is, 
hiszen rendelkezik műfüves labdarúgópályával, nagy focipályá-
val. A következő időszakban pedig napelemes rendszert fognak 
telepíteni a csarnok tetejére, mintegy 6 millió forint értékben. 
Emellett kiépítenek egy 100 négyzetméteres géptároló szertárt 
valamint térfigyelő kamerával is bővítik a területet, illetve a tér-
kövezés is megkezdődik mintegy 650 négyzetméteren. Ezen fe-
lül egy külterületi kondi parkot is megépítenek 11 eszközzel, 4,5 
millió forint értékben.

Szél István közlése szerint a képviselők határoztak arról is, 
hogy 14 tanyatulajdonosnak segítenek az energetikai korszerű-
sítésben a következő időszakban. Székkutas újra indul a „Ta-
nyák háztartás léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztése” elnevezésű pályázaton. A tavalyi 
hasonló projekttel 10 tanyatulajdonosnak tudtak segíteni, nap-
elemes rendszereket építettek ki a tanyákon. A pályázat pozitív 
elbíráslásaesetén bruttó 42 millió forintos projektről beszélünk. 

„Hatalmas nagy segítség a tanyán élőknek, és látszik, hogy a 
kormány kiemelten kezeli a vidéken élőket, hallható ez a Falusi 
CSOK esetén is” – fűzte hozzá Szél István.

fe

de a bornak való szőlő is képes erre, ilyen szempontból pedig 
Kánaánnak is tekinthető a terület.

Az ínycsiklandó ebédet követően a székkutasi óvodások mű-
sorát tekinthették meg a résztvevők, majd Labozár Antal és ze-
nekara húzta a talpalávalót. A napot tombolahúzással zárták, de 
az ének és a tánc is főszerepet kapott az ünnepségen. szcs
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rep ezen a három napon” – fogalmazott Szabó Emese települési 
képviselő.

Szabó Emese kiemelte, hogy a rendezvényen igyekeznek 
minden korosztályt kiszolgálni, erre jó példa, hogy a zenekarok 
között a fiatalok kedvencei is fellépnek, de az idősebbek, sőt az 
operett kedvelői is megtalálhatják a számításaikat.

Augusztus 30-án, pénteken elsősorban a kultúra kapja a 
főszerepet. Sulyok Csaba költő második verses kötetének be-
mutatójával várják az érdeklődőket. A szerző székkutasi lakos, 
Hódmezővásárhelyen dolgozik pedagógusként, az ő költemé-
nyei és gondolatai kerülnek előtérbe. A folytatásban a Murgács 
Kálmán Művelődési Központban egy nagyszabású fotókiállítás 
nyitja meg kapuit. Székkutasi fiatalok, a nagyvilágban készült 
képei igyekeznek elvarázsolni a nagyterembe látogatókat, a 
tervek szerint több száz fotó lesz kihelyezve. Valamint a helyi 
kézimunkaszakkör tagjai is bemutatják az elmúlt időszak mun-
káit. Ez utóbbi kiállítás már tavaly is komoly sikert aratott, a vá-
sárhelyi hímzéssel készült alkotások kerültek akkor a közönség 
elé. Este pedig, a nyolc óra munkát és a hasonló mennyiségű 
pihenést a szórakozás váltja fel – Nagy Feró és a Beatrice veszi 
uralma alá a Főtéren felállított színpadot, majd a Gazsó & Szűcs 
duó szórakoztatja a közönséget.

Szombaton a sportcentrum területe is megtelik élettel, sport 
és családi vetélkedőkre várják a helyieket, de főzőversenyt is 
szerveznek a gasztronómia szerelmeseinek, délután pedig már 
a Főtéren folytatódik a mulatság. Labozár Antal prímás és zene-
kara adja meg az alaphangot. Őket operett-musical gála kon-
certje követi. 19 órától Korda György és Balázs Klári tálalásában 
kerülnek elő a klasszikusok, hogy aztán az Irie Maffia modern 
taktusai találják meg a közönséget. Az éjszakát a Jump Rock 
Band zárja, főként hazai retro és rock slágerekkel.

A programsorozat záró napján, vasárnap már az Erkel Ferenc 
utcai lovaspályán várják az érdeklődőket, a XVIII. Lovasnapra, a 
helyi lovasklub szervezésében. Természetesen nem marad el a 
fogathajtó verseny és a csikós bemutató sem, déltől pedig Ma-
gyar Rózsa szórakoztatja a nagyérdeműt.

szcs
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3 kérdés – 3 válasz: 
Mihály Ferenc szerint 

Székkutas fejlődő település, 
ahol jó élni!

Rovatunkban Mihály Ferenc 
települési képviselővel beszélget-
tünk arról, ő, hogyan látja, az el-
múlt év fejlesztéseinek tükrében, 
milyen Székkutason élni, és mi-
lyen feladatok adódhatnak még.

Talán sohasem valósult meg 
még annyi fejlesztés Székkutason, 
mint az elmúlt években. Épületek 
újultak meg, fejlődik az infra-
struktúra, és javultak a munkakö-
rülmények. Milyen nagyobb beru-
házások fejeződtek be az elmúlt időszakban?

A legfontosabb fejlesztések között van az utóbbi időszakból 
az önkormányzat épületének rekonstrukciója. Többek között 
megújult a villamoshálózat, a tető és a hőszigetelés. A másik a 
47-es főút melletti piac felújítása.

Folyamatosak a fejlesztések a településen. Mondhatjuk, 
hogy Székkutas jól használja a kormányzati forrásokat?

Az elmúlt 5 éves ciklusban vagyok képviselő. Sok minden meg-
valósult. Teherbíró csatorna-hálózat épült, megújultak járdák, és 
utak, vagy újakat készítettek. Megújult a Murgács Kálmán Műve-
lődési Ház előtti tér, és vele együtt több közterület. 20x40 méteres 
műfüves labdarúgópálya létesült, nagyon komoly beruházások 
zajlottak. Maximálisan kihasználta Székkutas a kormányzati tá-
mogatási lehetőségeket, jó helyre került minden forint.

Miért jó a településen élni?
Szerencsére minden területen nagy fejlődés ment végbe, 

szeretnénk, ha ez folytatódna. Mindent megteszünk azért, hogy 
az a közösség, amiben élünk gyarapodjon, minden fejlődhes-
sen tovább. Szeretnénk, ha egyre több fiatal költözne ide és, 
minél többen alapítanának családot nálunk

mzs

Idén is együtt ünnepel 
Székkutas

Idén VI. alkalommal rendezik meg Székkutason a Főtéri 
Falunapot és XVIII. alkalommal a Lovasnapot. A főszerepet 
ez alkalommal is a kultúra, a zene és a közösség kapja a 
rendezvényen.

Az elmúlt évek székkutasi siker története a Főtéri Falunap és 
Lovasnap – a fesztivál jellegű rendezvényen a szervezők előtér-
be helyezik a kultúrát, valamint a zenei programok széles skálá-
ja is biztosítja a szórakozást a résztvevők számára. Idén augusz-
tus 30 és szeptember 1. között rendezik a programsorozatot, a 
falunapokat a Főtéren, míg a Lovasnapot az Erkel Ferenc utcai 
lovaspályánál.

„Évek óta segítek a szervezésben és pozitív tapasztalatok-
ról tudok beszámolni. A székkutasi falunap teljes mértékben 
a helyi közösségekről, családokról és barátokról szól. A helyi 
közösségek, civilszervezetek, vállalkozások és magánemberek 
nem csak a szervezésben segítenek, hanem együtt töltik, élve-
zik ezeket a napokat. Sokan, akik Székkutasról elszármaztak, 
ezekre a napokra visszajönnek. Abszolút a közösségé a fősze-
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Ilyen volt a Mozgás 
Éjszakája Székkutason

Idén több Hódmezővásárhelyhez közeli település is csatla-
kozott az országos Mozgás Éjszakája nevet viselő rendezvény-
sorozathoz, köztük Székkutas is.

A rendezvény 19:30-kor kezdődött, a székkutasi mozogni vágyók 
ekkor indultak közösen kerékpártúrára a Sportcentrum elől. A cél a 
kakasszéki kilátó volt, majd onnan visszaérkeztek a tekerők szintén 
a Sportcentrum elé, ahol már a következő program várta őket. A 
túra hossza megközelítőleg 12 km-t tett ki, így már kellően beme-
legedett izmokkal kezdhették meg a Szántó Tibor által szervezett 
konditermi versenyt. „Az önkormányzat részéről kértek fel minket, 

hogy szervezzünk egy programot a fiatalságnak, illetve azoknak, 
akik jelentkeznek erre a versenyre” – avat be a részletekbe Szántó 
Tibor erőemelő. – „Szeretnénk most egy húzódzkodó és fekvenyo-
mó versenyt lebonyolítani itt a Sportcentrumban, de hogy még iz-
galmasabbá tegyük a kihívást, felajánlottuk, hogy a nyertes hölgy és 
úr egy hónapig díjmentesen járhat az edzőterembe.”

Alig értek véget az edzőtermi megpróbáltatások, a résztvevőket 
22 órától Bagi Mátyás várta a műfüves pályán, egy újabb edzéssel. 
Akik még ekkor sem fáradtak el, azokat éjfélig mozgatta át Borsos 
Nóri egy zenés edzéssel.

Komjáti Ági

Véradás Székkutason
2019. július 10-én a Magyar Vöröskereszt Hódmezővásár-

helyi és Székkutasi Szervezete véradást szervezett a Murgács 
Kálmán Művelődési Házban. Több mint 60 véradó jelent meg, 
hogy karját nyújtsa az életmentő véradásra.

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

Továbbá köszönetet mondunk a véradóknak és az önkénte-
seknek, akikre a következő véradáson, 2019. október 30-án is 
számítunk. Magyar Vöröskereszt Székkutasi Szervezete

Ismét sokan jelentek meg  
a székkutasi véradáson

Székkutason július 10-én nyílt alkalom véradásra azok előtt, 
akik szerettek volna segíteni másokon. Az önkéntes segítség-
nyújtásra délelőtt 11 órától 15 óráig volt lehetőség a Murgács 
Kálmán Művelődési Háznál. A részletekről Báthoryné Tóth 
Évával beszélgettünk.

„Több mint 60 fő jelent meg a nyári véradáson. Ez a részvételi 
szám közelít az átlagoshoz itt Székkutason, viszont ahhoz képest, 
hogy nyár közepe van, ez igen szép.” – kezdett bele Báthoryné 
Tóth Éva. – „Volt néhány fiatal is, de jellemzőbb volt az ötvenes 
korosztály – közülük is inkább azok jönnek el ilyenkor, akik egész-
ségesnek érzik magukat. A véradás elsődleges feltétele ugyanis, 
hogy aki eljön hozzánk ilyenkor, tudatában legyen a saját egész-
ségének, tudja magáról azt, hogy nincs semmilyen egészségügyi 
akadálya annak, hogy vért tudjon adni.”

„Mi mindig nagyon várjuk a véradókat, de most, hogy nem 
olyan rég bevezették a nyári alkalmat is – a tavaszi és az őszi al-
kalmak mellé – még több lehetőség nyílik azok előtt, akik segí-
teni szeretnének ilyen módon másokon” – mesélte Éva, amikor 
az esemény körülményeiről kérdeztük. – „Ott hirdettük, ahol csak 
tudtuk, hiszen ilyenkor a nyári szünetben a felnőtteknek is több 
ideje van eljönni. Vannak olyan dolgozó felnőttek, akik még sza-
badságot is kivesznek, hogy el tudjanak jönni!”

Természetesen a véradók ilyenkor nem mehetnek üres kézzel 
– és gyomorral – haza: kaphatnak belépőjegyet a vásárhelyi, a ma-

kói, de a mórahalmi strandra is. „Mi, itt Székkutason, a belépők 
mellett zsömlével, kávéval, és egy kis üdítővel látjuk vendégül a 
véradókat, hogy pótoljuk egy kis kalóriával a hirtelen „vérveszte-
séget”. A véradások alkalmával megnézik a vörösvértestszámot, 
hogy meggyőződjenek arról, le lehet-e venni a donortól a 4 de-
ciliter vért. Jó lenne, ha ez további helyszíni szűrővizsgálatokkal 
kiegészülne. Rengeteg baleset, műtét van sajnos – éppen ezért az 
a legfontosabb, hogy ilyenkor minél többen gyűljünk össze, hogy 
segítséget tudjunk nyújtani. Vérre mindig szükség van!”

A véradás feltételei:
• Bárki, aki egészségesnek érzi magát, és 18 és 65 év közé 

esik az életkora
• Testsúlya eléri az 50 kg-ot
• Rendelkezik magyar személyazonosító okmányokkal és 

TAJ számmal
• Férfiak évente maximum 5, nők maximum 4 alkalommal 

adhatnak vért egy évben, és a véradások között minimum 
56 napnak kell eltelnie.

Komjáti Ági
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fizetni köll. Most is köllött volna vönni pertlit, tatart a lámpába, 
mög gyufát. Ki is kapok az anyjuktól, hogy elfelejtettem vönni. 
Csiba, te, Bodri, nyughass! Az embör a saját szavát sé érti, ha ez 
rákezdi. Ni, a tyúkok mög a libák is hogy prézsmitálnak. Itt az 
ötetés ideje. A kacsák a gödör iszapos vizében fícsiríkülnek. Van 
itt béka, ebihal, bogár annyi, mint a nyű. Csak hát a kacsa mája 
sé a gilisztától hízik. Kukorica köllene nekik is. Csak hát a hom-
bárban csak egy kevés ocsú van. Kukoricatörésig ki kéne húz-
ni valahogy. Az ám, fosztókába gyűjjenek majd el Szentmihály 
táján. Jól eldiskurálunk a meleg csuhéjban, ahogy lefosztjuk a 
kukoricacsöveket. Tudom, maguk, tanult embörök úgy mond-
ják, hogy tengerihántás. A tanító úr is mondta az iskolában. De 
mi másként ejtjük a szót, csak úgy tanyasi módra. Az ott, ni, a 
polyvás. Még az őszön újra köll tapasztani az ólakat, hát ahhoz 
köll egy kis törek mög polyva. A szalmakazal az idén nem lött 
valami formás. Kevés is lött az idén a szöm is mög a szalma is. 
Takarékoskodni köll hát vele, mert a kemönce is mögkívánja a 
szálasat. Mög a jószág alá is köll mindön nap. Ne legyen ganés 
a tehén vagy dudvás. A csutkatű mán elfogyott, ízikcsutka mög 
majd szárvágás után lösz. Most osztán inkább csak árvaganéval 
tüzelünk a katlanba is mög a sparheltbe is. 

Ejnye, föl né bukjanak abba a koloncba! Éccaka elcsava-
rog a kutya, azt mög nem szeretik a szomszédok. Különösen 
Szénási Gyurka nem tűrheti, ha más kutyája koslat az üvé mel-
lett. Nem is beszélve Kérdő Bálintról. Mióta elvötte feleségül a 
Gregus lányt, egészen úri passziói vannak. Jobb a békesség. 
Este kolonc a szögény kutya nyakába, így röggelig nyugság van. 
Ja, ott a kútgém végén? Az is kolonc. Jó nagy, így könnyebb az 
ostorfával a teli vödröt fölhúzni. A kútágason egy gólya szokott 
itt békára lesni, de az idén valahogy korán elröpültek. Fecske 
sincs már, így csöndesebb az ereszalja. Az epörfánál bezzeg a 
verebek! Azok mindenütt ott vannak, ahol valami leszóródhat. 
Ez itt a köcsögfa. Ide tösszük ki a tejesköcsögöket azután, hogy 
elmosogatták űket. Kint a levegőn jól kiszellőzik a köcsög, nem 
savanyodik olyan hamar bele a tej. Persze túrót is csinál az asz-
szony, ilyen vászonzacskóba töszi, így a savó jól kicsurog belőle. 
Jó tökkáposztát lőhet főzni a savóval. A túró, tejföl mög köll a 
szombati lepénysütéshöz. Tudják, a pusztai embör nincs mög 
túróslepény nélkül.

Vajnai János
Folytatjuk…

Megjelent a Makói Honismereti Híradóban.
Kútasról indulunk keletnek. Elballagunk a Szabó-malom 

mellett, majd a Lázár-gyöpnél jobbra fordulunk. Átvágunk a 
Nagy Köröszt-úti legelőn, és máris a Csajági dűlőn vagyunk. Ez 
itt az Öreg Posztós tanyája. Aztán a Pacsmag Csizmadia földje. 
Csizmadia ki is jön elénk a járón, hogy megtudakolja, miféle 
nép vagyunk. Szívesen lesz kísérőnk, meg szóval is tud tartani 
bárkit is. Már mondja is: 

-Van itt tanya bőven, bár egyre többen ácsingóznak egy kútasi 
vagy orosházi házra. Unalmas már itt az élet. A csajági kör is 
csak hébe-hóba nyit ki. A tanító úr is elmászkál a kollégáihoz, 
hol Csicsatérre, hol Fecskés partra, no meg Hatablakra. Gyógy-
szerért Kutasra Gidófalvi patikushoz, vagy a plébánoshoz, az 
Olajkár utódjához. Pendlizik az kérem, hol a reformátusokkal 
brácsázik egy lakodalomban, hol meg az orosházi evangélikus 
pap bánom szőlőjében kóstolgatja a savanykás borát. Hol itt, hol 
ott birkapaprikással is megkínálják. De hát halódik itt, kérem, 
már a pusztai élet. A módosabbak inkább behúzódtak a város-

ba, nincs itt már nagy kedve sönkinek sé még tanyapásztornak 
sé lenni. Amott, ni, az Úr Karasz tanyája, annak volt antennája 
a tanyatetéj fölött. Hallgatta, ha ráért, ötetés után a pesti muzsi-
kát. Szóval, kérőm, itt a Rózsa dűlőn, akarom mondani a Csajági 
dűlőn nincs is sok néznivaló. Pálék? Röndös embörök, de nem-
igön járnak össze sönkivel. Nótás Csizmadia, hogy elvött egy ör-
zsébeti lányt, hát most már kevesebbet szervözködik. 

Úrnapi összejövetel, batyus bál, talán farsangi is, de inkább 
csak cuháré. Régön volt vigalmi elnök a körben, volt is itt nagy 
élet. A fiatalok bejárnak Vásárhelyre tánciskolába, aztán bálba 
is, ott ragadnak. Régön volt gazdabál a Sasban, de a háború szö-
génységöt hozott. Szóval már sömmi sé úgy van, mint régön. Na, 
gyűjjenek mán be hozzám, ha igazi régi tanyát akarnak látni. 
Mert el löhetött volna mönni a Csicsatérre is, meg Szőrhátra, 
csuda tudja miért, az ott már nem az igazi puszta. Ez a puszta itt, 
ni, körbe-karikába. 

A rossz puszta. Itt a járón, a porcsintos részön nyugodtan lö-
het haladni. Vigyázat! Itt a gödörparton van egy kis pocsolya, a 
disznók mindig föltúrják. A kutyák, no, né feljenek, nem bán-
tanak sönkit, ha velem vannak. Az ott a lovacskám, meg van 
nyűgözve, így nyugodtan ellegelészködik, nem tud elbitangol-
ni. A tehenemet meg kipányvázom. Ott a pányvakaró! De most 
behajtotta már a gyerök, mert itt van a fejésidő. Korán fejünk, 
mert röggel jókor viszöm a gyűjtőbe az esti tejet. Jól jön az a kis 
pénzöcske, amit kapunk érte. Persze, el is mögy gyorsan adó-
ba, a kisbótba is hol petroljómért, hol sóért, ezért - azért csak 

65 évvel ezelőtti séta a vásárhelyi pusztán – 
1. rész 

(visszaemlékezés)

Családi események
Június hónapban:

Születés: Tóth Szilvia és Lantos Istvánnak Borka utónevű 
gyermekük.

Házasságkötés: Bakos Nikolett és Nagy Győző; 
Oláh Dolli Éva és Sávai Zoltán János

Elhalálozás: Molnár Sándor Imre
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Ismét jógatanfolyam indul Székkutason

Lóval is fognak szántani, de minden idők egyik legrégebbi 
traktorát is bevetik az idei, IX. alkalommal megrendezendő 
Székkutasi Hagyományőrző Szántóversenyen ls a XI. Szék-
kutasi Motoros Találkozón. A programokat a helyi veterán 
autós, motoros baráti kör tagjainak felvonulása, versenye is 
színesíti az idén. 

„Érdemes gyakorolni a verseny előtt, hozzanak magukkal 
segítőt a résztvevők, és szükségük lesz rá, hogy türelmesen ha-
ladjanak” – ezt tanácsolja Szél István Székkutas polgármestere 
azoknak, akik az idei megmérettetésre készülnek. Hozzá tette: 
tavaly közel 30 mezőgazdasági gépjárművel versenyeztek, kor-
tól függetlenül, különböző kategóriákban, bízik benne, hogy az 
idén is érkeznek a szomszédos települések mellett a megye, és 
az ország más pontjairól is résztvevők. 

Mihály Károly szervező elárulta, hogy Hódmezővásárhely, 
Gádoros, Orosháza mellett Békés megyéből, és távolabbról is 
lesznek versenyzők, jönnek Körösladányból, Jászkisérből is. El-
mondta: „Az idei mezőnyben 28-30 versenyző méri össze tudá-
sát, hét kategóriában. Érdekesség, hogy lovas versenyző is lesz, 
és veterán traktorokkal is bemutatkoznak.”

Dovalovszki György, a Székkutasi Motoros Baráti Kör egyik 
tagja, az esemény egyik szervezője elmondta, hogy szívesen 
csatlakoztak az idén is a programokhoz. A Sportcentrumtól in-
dulnak a felvonulásra, majd érkeznek meg a helyszínre. A ve-
terán autókat, és motorokat meg lehet majd nézni közelebbről 
is, mert kiállítással is készülnek. Egy órától meghívásos Simson 
versenyt tartanak, négy kategóriában. Érdekesség, hogy lesz egy 
1949-es motorkerékpár, és a veterán traktorok is bemutatásra 
kerülnek a nap folyamán.

A Székkutasi Hagyományőrző Szántóversenyt augusztus 
harmadikán tartják, a 47-es főút 181-182-es kilométerkövénél 
kell lefordulni, Hódmezővásárhely felől történő érkezés esetén 
Székkutas előtt 3 kilométerrel, Pál András szárítótelepéhez. Az 
útbaigazítást táblák is segítik majd. A megnyitó 9 órakor kez-
dődik, a szántóversenyek 10 órától lesznek. Ezután valamivel 
11 óra előtt érkeznek meg a veterán autós, motoros felvonulás 
résztvevői. Délben mulatós zenével szórakoztatják a vendége-
ket, de lesznek a nap folyamán traktoros ügyességi bemutatók, 
gépszemlék. Este 8 órakor Blues Company koncertet tartanak, 
majd 10 órától diszkó lesz. 

mzs
Fotó: archív

Veterán traktorok, Blues Company koncert, motoros 
versenyek is lesznek az idei Szántóversenyen

Nemrég Székkutason is lehetőség nyílt elsajátítani a jóga 
alapjait. Ennek a nem hétköznapi mozgásformának hazánk-
ban is egyre nagyobb a népszerűsége, ami nem is csoda: 
testre és elmére is jótékony hatással van, és kis túlzással 
mondhatjuk, hogy kortól függetlenül bárki elkezdheti gya-
korlását. A székkutasi jógáról és annak jövőjéről Rozgonyi 
Mária jógaoktatóval beszélgettünk.

„Az alaptanfolyam 9+1 alkalmas volt, minden alkalommal 
2 órát jógáztunk együtt. Mivel befejezték a tanítványok ezt a 
tanfolyamot, így lehetőségük van arra, hogy gyakorló-haladó 
jógaórákra járjanak hamarosan, és nagyon úgy néz ki, hogy na-
gyon sokan szeretnének jönni!

Ettől függetlenül ugyanúgy szeretnénk indítani új alaptanfo-
lyamot is. Ez szeptember közepétől indul majd, hétfői napokon, 
itt, az általános iskola tornatermében – legalábbis a tervek sze-
rint.” – meséli Rozgonyi Mária.

A jógának rengeteg pozitív hatása van a szervezetre: nem 
csak a csontokra, ízületekre, izmokra gyakorol jótékony hatást, 
hanem a belső szervekre is. Kifejezetten javasolt ez a mozgás-
forma annak, aki stresszes, esetleg cukorbeteg, vagy ha visszér- 
illetve ízületi problémái vannak. Azoknak is ajánlják, akiknek 
gerincproblémái, szív- és érrendszeri, keringési zavarai vannak.

 „Én magam Pesten találkoztam közelebbről először a jógá-
val, amikor a fővárosban dolgoztam” – mondja Mária, amikor 

arról kérdeztük, mikor és hogyan vált az élete részévé a jóga. 
„Azt az alaptanfolyamot, amit most tartok a környező települé-
seken és Székkutason is, Pesten sajátítottam el, majd elvégez-
tem egy jógaoktatói képzést. Amikor elkezdtem a jógát gyako-
rolni, azonnal azt éreztem, ezzel kell foglalkoznom, tovább kell 
adnom az embereknek!”

A hamarosan induló gyakorló-haladó tanfolyam részleteiről 
így nyilatkozott: „A gyakorló-haladó tanfolyam már csak 1,5 
órás, és ugyanúgy hétfői napokon tervezzük megtartani, mint 
az alaptanfolyamot. Előreláthatólag a kettő egymás után lesz 
az említett tornateremben. Mivel négy településre is járok jógát 
oktatni – Derekegyházára, Nagymágocsra, Székkutasra ugye, és 
Földeákra – így a legpraktikusabb számomra is az időpont.”

A jógát is érdemes minél korábban kezdeni, azonban azt 
fontos tudni, hogy 6 éves kor alatt nem ajánlják a gyerekeknek. 
„Szeptemberben fogom elkezdeni a gyerekjóga oktató tanfolya-
mot, így a jövőben erre is lesz nálam lehetőség” – teszi hozzá 
mosolyogva. „Felső korhatár azonban nincs, akár 100 éves kor-
ban is kitalálhatja valaki, hogy jógázni kezd.” Mindig az a cél – 
persze amellett, hogy helyesen csináljuk végig a mozdulatsoro-
kat – hogy a jóga révén megtaláljuk a belső összhangot, a belső 
békét, a harmóniát önmagunkkal.”

Komjáti Ági



2019. július 7

Székkutason is elérhetővé vált a kutyakiképzés Gulyás 
Éva, okleveles kutyakiképző által. A program még egészen 
friss, hiszen a megnyitó is csak a közelmúltban volt, Éva 
azonban már rutinos kutyakiképző.

„Egy nagyon kedves kutyás ismerősöm, Rostás Zsuzsanna, 
vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, ha itt Székkutason egy 
kutyaiskolát létesítenénk az önkormányzattal együttműködve. 
Szerencsére Székkutas Község Önkormányzata is maximális tá-
mogatásáról biztosított. Így az év elején kaptam egy határozatot, 
miszerint a kutyaiskola ingyenesen kap egy területet az önkor-
mányzattól, ahol lesz lehetőségünk fellendíteni a kutyás kultúrát 
Székkutason” – meséli Éva a kezdeteket. 

„Megtörtént a megnyitó is nemrég, és nagyon nagy örömömre 
szolgált, hogy nagy létszámban voltak jelen a kutyusok és gazdik, 
több mint 20 kutyát regisztráltak a kutyaiskolába, és sokan jelez-
ték, hogy a későbbiekben szeretnének csatlakozni. A megnyitóra 
Kardoskútról, Orosházáról, Kútvölgyről, Hódmezővásárhelyről, 
Nagymágocsról, és persze Székkutasról is nagyon sokan érkeztek 
Azt remélem, hogy ez a szép kezdet a továbbiakra is kihat majd.”

Gulyás Éva bővebben is mesélt arról, hogy milyen élmény volt 
számára a megnyitó. Elmondta, hogy már ezen az eseményen 
sor került az első kiképzésre, ahol igyekezett minél több elméleti 
tudást átadni a gazdiknak, letenni számukra is az alapokat.

Kiemelte a beszélgetés alkalmával, hogy a kutyakiképzés a 
legfontosabb alapja a rendszeresség, nem csak a kutyáknak, 
hanem a gazdiknak is. „Heti rendszerességgel várom a kutyákat 
és a kutyatartókat is – persze nem gond, ha néha-néha kimarad 
egy-egy alkalom, de nem lehet elégszer hangsúlyozni a rendsze-
resség fontosságát. Részemről a heti egy alkalom biztosított.”

„Már szervezés alatt van, hogy gyerekeknek tartsak elméleti 
oktatást kutyatartás témában. Terveim között szerepel, hogy ezt 
szeptember végén kezdjük el, és a célom az, hogy játékos for-
mában sajátítsák el a gyerekek a tudnivalókat a témában. Ezt 
természetesen meg is fogjuk hirdetni, és nem csak Székkutasról 
várjuk a gyerekeket!”

Gulyás Éva azt tanácsolja, hogy nem szabad akkor sem meg-
ijedni, ha gond van otthon a kutyákkal. „Akár házhoz is megyek 
szükség esetén, hiszen előfordulhat, hogy a kutya szocializáci-

Mint az utóbbi években, az idén is a ballagó 8. osz-
tály Kóczán Antal vállalkozó támogatásával egynapos 
kiránduláson vehetett részt az alsós és felsős osztály-
főnökeikkel közösen. A visegrádi Királyi Palotában több 
történelmi előadáson voltunk, majd fegyverbemutató 
után magunk is kipróbálhattuk az íjászkodást. A Felleg-
várban a kiállítások mellett a Dunakanyar panorámá-
jában is gyönyörködhettünk. Köszönjük a szülők és a 
Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő 
Alapítvány segítségét is.

Kutyakiképzés indult Székkutason

ója nem fejlett annyira, hogy tanfolyamra, vagy akár emberek 
közé vigyék. A mi szakmánkban nagyon fontos, hogy folyama-
tosan tovább képezzük magunkat, alkalmazkodjunk a felmerü-
lő igényekhez, helyzetekhez, így minél gyorsabban és hatéko-
nyabban tudjunk segíteni a kutyákon és a gazdikon is!”

Komjáti Ági
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Minden jog fenntartva!

A székkutasi gyerekek idén sem unatkoznak egy percet sem 
a nyári szünetben, hiszen ahogyan az eddigiekben, úgy idén is 
gondoskodik az önkormányzat a színes nyári programokról. 
Jártunk a Sóshalom Kincsei Kertészetben, ahol nem csak a vi-
dám táborozókkal találkoztunk, de volt alkalmunk beszélgetni 
Kovács Lászlóné pedagógussal is a tábori programok kapcsán.

„Ez a nyári tábor már nem újkeletű dolog, hiszen évek óta az 
önkormányzat támogatásával a szülők segítségére szerveződik 
ez a tábor” – kezdi Kovács Lászlóné. – „Ebben az évben viszont 
ez mind egy pályázat keretén belül zajlik, aminek köszönhetően 
a gyerekek minden programban ingyenesen vehetnek részt. Sőt, 
ami újdonság, hogy most az ellátásuk is a pályázati forrásokból 
kerül megvalósításra, így a szülők számára teljesen ingyenes. Ez 
a táborsorozat 6 hétig tart összesen, tehát a székkutasi szülőknek 
ez egy nagyon nagy segítség. 2 hét úszótábor volt eddig – ebben a 
táborban úszni jól tudó gyerekek voltak, ehhez kapcsolódó foglal-
kozásokon vettek részt.”

A táborok nagycsoportos kortól lettek meghirdetve egészen 14-
15 éves korig. Kovács Lászlóné elmondta azt is, hogy jelenleg telt 
házzal, 30 fővel működnek, és talán lenne igény a bővítésre is. 

„A programsorozat e részében kolléganőmmel, Prágainé Szabó 
Teréziával vagyunk pedagógusok, és próbáltuk mind a 10 napot 
tartalommal megtölteni. Minden nap egy közös kis megbeszéléssel 
kezdődik, ahol elmondjuk a gyerekeknek, hogy milyen program 

vár rájuk aznap. Elég nehéz, hisz nagy a korosztálybeli különbség, 
de próbáljuk úgy csinálni, hogy mindenki megtalálja azt a progra-
mok között, amit igazán szeret csinálni.” 

Elmesélte, hogy hogyan zajlik egy-egy napjuk a táborozókkal, 
de szóba került többek között az is, hogy miféle „kuriózumokra” 
nyílik lehetősége a gyerekeknek a tábor által. „A foglalkozások két 
csoportban zajlanak. A kolléganőm a kisebbekkel, én pedig a na-
gyobb korosztállyal foglalkozok, de vannak persze közös progra-
mok is, mint a mai nap is. A kisebbek busszal, a nagyobbak pedig 
kerékpárral látogattak ki ide a kertészetbe. A mai napon a „Közle-
kedj okosan!” témában kellett közlekedéssel kapcsolatos feladato-
kat megoldani, ehhez kapcsolódik – ahogyan már említettem is –, 
hogy kerékpárral jöttek a helyszínre.”

Félidőnél járnak székkutasi táborozók
A tábor korábbi napjain kézműveskedésben, újrahasznosításban, 

és a hagyományőrzésben szerezhettek nagyobb jártasságot a gyere-
kek. Kovács Lászlóné úgy folytatta a beszélgetést: „Voltunk a könyv-
tárban, de részt vettünk hagyományőrző foglalkozásokon is: meg-
tanultuk, hogyan kell teknőben mosni házi szappannal, hogyan kell 
csuhébabát készíteni, de még színpadra is állhattak különböző jelme-
zekben. Úgy láttuk eddig, hogy mindenki megtalálta a kedvére valót.”

Az édesszájú gyerekek se panaszkodhattak, hiszen egészen kü-
lönleges programban lehetett részük, hála a tábornak.

„Minden évben fogadnak bennünket a helyi vállalkozók is ezen 
a héten például a csokigyárba látogattunk el, ahol megnézhettük a 
csokoládégyártás különböző fázisait kisebb csoportokban, sőt még 
kóstolásra is volt alkalmunk. Jövő héten Szegedre utazunk, ahol 
színházi kiránduláson veszünk részt: megnézzük a szabadtéri játé-
koknak a helyszínét, mert nem mindennapos dolog az, hogy annyi 
ember fér el ott a nézőtéren, mint ahány lakos van Székkutason! 
Menni fogunk még Kakasszékre, Szőkehalomra is. Azt gondolom, 
igazán színes kavalkád ez az egész, olyannyira, hogy sokszor haza 
se akarnak menni a gyerekek.”

Kovács Lászlóné így foglalta össze azt, ami eddig történt: „Volt itt 
minden: filmezés, szabadfoglalkozás, mozgáskoordinációs, illetve 
szituációs játékok, úgyhogy igyekeztünk tényleg a legtöbb terület-
tel foglalkozni. Amikor elkezdődött a tábor, feltettünk egy kérdést 
nekik is: megkérdeztük, mit szeretnének a legjobban csinálni, és 
igyekeztünk minden kérést beépíteni a programba. Így alakult ki 
az, hogy minden napnak van egy olyan programpontja, ami az ő 
kívánságuk szerint zajlik. Így lehetett például az iskola folyosóján 
fogócskázni egy fél órát, hiszen ez év közben ugye tilos, a táborban 
viszont erre is volt lehetőség!”

A táborból három hét már lezajlott, és még ugyanennyi van hát-
ra belőle – a programok egészen augusztus elejéig tartanak majd.
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