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Székkutas idén is 
lendületben marad!

Termékeny és izgalmas év volt a 2019-es Székkutason, 
azonban tervekből 2020-ban sincs hiány. A fejlesztések to-
vábbra is lendületben tartják a községet. Útépítések, játszótér 
és fitneszpark építés is szerepel a tervek között, de folytató-
dik a tanyafejlesztési projekt is, ám még ez sem minden.

Székkutas nyertese volt a 2019-es esztendőnek, hiszen számos 
beruházás és fejlesztés valósulhatott meg. Szél István polgármes-
ter a délmagyar.hu-nak adott interjújában részletesen is kitért 
ezekre. 71 millió forintból újulhatott meg a polgármesteri hivatal, 
amellyel szemközt 58 millió forintból alakítottak ki piacot. Az ott 
lévő üzletek egységes megjelenést kaptak, a régiek mellé pedig 
újabb egységek is épültek. Megtörtént a Murgács Kálmán Műve-
lődési Ház födémszigetelése és tetőcseréje, amely egy 57 millió 
forintos pályázatból valósulhatott meg. Az Egészségházban pedig 
1,5 millió forintértékben történt eszközbeszerzés. A zártkerti prog-
ramnak köszönhetően pedig Kakasszéken történt útaszfaltozás 
7,7 millió forintból.

Tervekből pedig 2020-ban sincs hiány, a lendület nem áll meg, 
Székkutas idén is a fejlődés útján marad.

Ennek keretében többek között tovább javítják a temető kör-
nyékének infrastruktúráját. Az út felújításának egy része már 
megtörtént, ám hamarosan a temetőtől a Pusztaszéli útig tartó 
szakasz is megújulhat – a körülbelül 1 kilométeres szakasz rend-
betételére 20 millió forintot nyert a község. 5 millió forintból pedig 
a temető előtti parkoló fejlesztési is megtörténik a közeljövőben. 

A sport és a mozgás az elmúlt években is az egyik fontos ele-
me volt Székkutas fejlesztési koncepciójának, 2020-ban ezen a 

A költségvetésről is 
döntöttek a februári 

testületin
Február közepén képviselő-testületi ülést tartottak Szék-

kutason, amelyen több ügyben is döntés született. Elfogad-
ták többek között a költségvetést, de a díszpolgári címről is 
szavazott a grémium.

A februári testületi egyik legfontosabb napi rendje pontja a 
település költségvetése volt. Kiderült, hogy Székkutas 2020-ban 
391 millió 173 ezer forintból gazdálkodhat, a költségvetést pedig 
szigor és következetesség jellemzi majd. A pontos tervekről a 3. 
oldalon lévő írásunkban tájékozódhat.

A képviselők tárgyalták az Alföldvíz Zrt. alaptőkéjének eme-
lését is, ezt azonban a testület nem támogatta. Javaslat született 
azonban egy ingatlan értékesítése kapcsán, a 47-es út mellett 
lévő, jelenleg cukrászdaként üzemelő ingatlant szeretné eladni 
az önkormányzat.

A testület támogatja a Székely Nemzeti Tanács kezdemé-
nyezését is. Eszerint aláírásokat gyűjtenek annak érdekében, 
hogy az Európai Unió anyagilag is hozzájáruljon a hagyományos 
nemzeti közösségek identitásának megőrzéséhez. A képviselők 
már aláírásukat is adták ezért és ugyanerre biztatják a település 
lakóit is.

Szavaztak a 2020-as év díszpolgári címéről is, amelyet márci-
usban Kovácsné Rostás Erzsébet kap meg, következő számunk-
ban részletesen foglalkozunk majd ezzel a témával.

szcs (Folytatás a 3. oldalon)
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Cím?
Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2020. február 13. napján megtartott ülésén hiány nélkül, egy-
hangúlag fogadta el az Önkormányzat és intézményei (Szék-
kutasi Polgármesteri Hivatal, Székkutasi Líbor Ilona Óvoda) 
2020. évi költségvetését.

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat egyező 
főösszege: 391.173.021 Ft. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét a 
saját bevételekre alapozott gazdálkodás, a költségkímélő kötelezett-
ségek vállalása és a szállítói tartalom arányos, optimális szinten tar-
tása jellemzi. A költségvetésben elsősorban a kiadások megfontolt 
tervezése, szigor és következetesség tapasztalható. 

Az Önkormányzat 2020. évi bevételeit a normatív támogatások, a 
saját bevételek és az egyéb állami támogatások alkotják. A közpon-
ti finanszírozás az idei évben is az önkormányzati feladatellátáshoz 
igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Érkezik alap-
támogatás a zöldterület-gazdálkodással és a település-üzemeltetés-
sel kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a köztemető, a köz-
világítás és a közutak fenntartására is.  A kiadások közé a személyi 
jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, 
ellátottak pénzbeli juttatásai és a véglegesen átadott pénzeszközök, 
így a civil szervezetek támogatása, tartoznak. 

A gazdálkodás során továbbra is fontos követelmény, hogy a he-
lyi önkormányzat számára a jogszabályokban előírt kötelező felada-
tellátás biztosított legyen. Az önként vállalt helyi közügyek intézése 
nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormány-
zati feladat-és hatáskörök ellátását, finanszírozásuk csak a saját be-
vételek vagy az erre a célra biztosított források terhére lehetséges. 

A költségvetés tervezése során a Képviselő-testület továbbra is 
kiemelt figyelmet fordított a fiatalok és a családok támogatására. 
Az újszülöttek köszöntése (babautalvány), a felsőoktatási intézmé-

nyekben tanulók ösztöndíj támogatása, az iskolakezdési támogatás, 
a községi rendezvények finanszírozása és a civil szervezetek támo-
gatása is beépült az elfogadott költségvetésbe. 

A korábbi évekhez hasonlóan, 2019. évben is, több pályázatot 
nyújtott be az Önkormányzat, melyek pozitív elbírálásban részesül-
tek. Az elnyert támogatási összegek egy része már befolyt a tavalyi 
évben, a fennmaradó összegek nagyobb hányada az idei évben ér-
kezik meg:

- Magyar Falu Program: temetői út aszfaltozása és további parko-
lók kialakítása.

- EFOP-3.9.2-16-2017-00028 „Gyermekeink a jövő – Humán 
szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében”: a 
pályázat lehetőséget biztosít logopédus és gyermekpszichológus 
foglalkoztatására, valamint óvodai családi és sportnapok megrende-
zésére, illetve a helyi iskolások múzeum és színházlátogatására is.

- EFOP-1.5.3-16-2017-00025 „Közösségi szolgáltatások fejlesztése 
Csongrád megyében”: a pályázatnak köszönhetően a székkutasi la-
kosok heti kettő alkalommal ingyenesen vehetnek részt úszáson a 
hódmezővásárhelyi fürdőben. A településen pilatesre, gyógytornára 
és cross trainingre járhatnak, a nyári időszakban a gyermekeket pe-
dig táborok várják. 

- TOP-5.3.1-CS1-2017-00010 „A helyi identitás és kohézió erősítése 
Árpádhalom és Székkutas településeken” Színes és változatos prog-
ramok az idei évben is. Többek között Faluszépítő Nap, Sportnap és 
„Fiatalok a porondon” – interaktív beszélgetés helyi fiatalokkal.

 A 2020. évi költségvetésben, a tervezett fejlesztések között sze-
repel az óvoda felújítása, külterületi kondipark kialakítása a Sport-
centrum területén, továbbá a Székkutasi Gyermekek Tanulását és 
Művelődését Segítő Alapítvánnyal együttműködve a Sportcentrum 
területén lévő játszótér bővítése is.

téren is lehet újabb beruházásokra számítani. 5 millió forintból 
kültéri fitneszparkkal gazdagodhat a község,a sportcentrum terü-
letén pedig majd 7 millió forintból bővülhet a játszótér.

A tanyafejlesztési program is folytatódik, korábban egy tanya 
áramellátás történt meg a projekt keretében, másik nyolc tanyán 
pedig napelemeket telepítettek. Az önkormányzat most is össze-
fogta a fejlesztésben érintett tanyákat és összesen 92 millió forin-
tos napelemes és napkollektoros beruházásokat hajtanak végre 
hamarosan. Ez a projekt 90 százalékos támogatottsággal bír, így 
a tanyatulajdonosoknak 10 százalék önerőt kell biztosítaniuk a 
fejlesztések végrehajtásához. A tervek szerint harmincnégy tanya 
kap napelemeket, hét ingatlannál pedig áramot kötnek be. Ez a 
pályázat jelenleg még elbírálás alatt áll.

Az óvoda felújítása is megtörténhet, 5,3 millió forintból szeret-
nék a régi épületet szigetelni. Valamint fontos a belvízrendezési 
pályázat harmadik üteme is, ahol még a pozitív elbírálásra vár-
nak. Ha a pályázatot siker övezi, akkor 200 millió forintos újabb 
fejlesztésre nyílik lehetőség. szcs

(Folytatás a 2. oldalról)

A Székkutasi Petőfi Vadásztársaság szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját a 

2020. március 21-én, szombaton, 18 órakor, 
a Murgács Kálmán Művelődési Házban megrendezésre 

kerülő vadászbálra. 

Belépőjegyek korlátozott számban, 
6000 forintos egységáron kaphatóak.

A jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődni 
az alábbi telefonszámokonon lehet:

Kruzslicz Tamás: 70/942-0215
Kruzslicz Attila: 70/942-0224
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Kultúrházak éjjel-nappal – így telt az idei rendezvény 
Székkutason

Hatodik alkalommal rendezték meg Székkutason a Kul-
túrházak éjjel-nappal nevű eseményt. Kovácsné Rostás Er-
zsébettel, a Székkutasi Olvasókör elnökével beszélgettünk 
az élményekről és tapasztalatokról, illetve a hagyományőr-
zés fontosságáról. Élménybeszámoló következik!

„Egy hagyományt folytatunk itt a székkutasi Murgács Kálmán 
Művelődési Házban” – kezdett bele Kovácsné Rostás Erzsébet. – 
„Olvasókörünk csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal program-
hoz, amelyet a Magyar Népművelők Egyesület felhívására 14. 
alkalommal rendeztek meg. Olvasókörünk ennek a program-
sorozatnak hatodik alkalommal részese. Azt gondolom, hogy 
ez nagyon fontos egy ekkora település és a Murgács Kálmán  
Művelődési Ház számára, mivel szabadon választható lehető-
ségekből kínálunk programokat a község lakosságának. Pró-
bálunk olyanokat is becsalogatni, akik esetleg nem rendszeres 
látogatói a művelődési háznak” – mosolygott az elnök. „Ennek 
a hagyománynak hódolva volt már nálunk több alkalommal ké-
zimunka-kiállítás, festménykiállítás, meghívtuk több turisztikai 
bemutatóra a Farkas Ferenc tanár urat Hódmezővásárhelyről” 
– folytatta. „Dr. Bognár Károly főiskolai docens, is tartott több 
alkalommal úti élménybeszámolót, és sorolhatnám a hasonló 
jellegű programokat. Valamint mindig volt valamilyen tánchoz 
kapcsolódó produkció is: társastánc, táncház, néptánc… A hat 
év során mind-mind színesítették a februárt, a farsangi hangu-
latot. Egyre nagyobb lett az érdeklődés az eseményeken, egyre 
több székkutasit vonzottak be a rendezvények. Így történt ez 
most is, ezt az alkalmat a Székkutas Községi Önkormányzat és a 
Székkutasi Olvasókör közösen szervezte. 

Arról is megkérdeztük az olvasókör elnökét, hogy milyen 
programokkal, különlegességekkel várták a nagyérdeműt a ren-
dezvényre. „Első programként a hódmezővásárhelyi Szivárvány 
Otthonnak a zenészei, egy színkottás zenekar adott műsort, az 
Arpeggio Nouvo. Nagyon lelkesek voltak, nagyon szép és nosz-
talgikus és komolyzenei számokat is előadtak, énekeltek. Molnár 
Krisztina úti élménybeszámolóját is hallhatták az érdeklődők, 
Amerikai utazásaim címmel tartott előadást. Krisztina egyetemis-
taként kijutott az Egyesült Államokba 2019-ben, és egy féléves 
szakmai gyakorlaton vett részt. A Gazdaságtudományi Egyete-
men tanul Budapesten. Nagyon színes élményekkel halmozott el 
minket, sokan kérdeztek is tőle. Nagyon jó hangulatú beszámoló 
és beszélgetés kerekedett ki ebből a délután folyamán. 

Lustálkodni nem nagyon volt alkalom az eseményen. A szer-
vezők arról is gondoskodtak, hogy a látogatók ne csak csöndben 
figyeljenek, hanem alaposan meg is mozgatták a résztvevőket.  
„Szintén nagy érdeklődéssel fogadták a látogatók a tánchá-
zat, ugyanis a székkutasi óvodások és iskolások körében elég 
népszerű a táncoktatás, és úgy gondoltuk, a Murgács Kálmán 

Művelődési Házban ezt be kellene mutatni egy táncház kereté-
ben, ahol minden korosztály bekapcsolódhat a foglalkozásba. 
Így is történt, Bánfi Kata, az Árendás Néptáncegyüttes egy tagja 
tartotta nekünk a foglalkozást, moldvai néptánc ruhában jelent 
meg, amiről bőven mesélt is nekünk. Később egy kört alkotva 
gyakorolták a résztvevők a moldvai tánclépéseket. Fantasztikus 
hangulat kerekedett, nagyon-nagyon jól érezte magát mindenki. 
Ezzel is próbáljuk népszerűsíteni a hagyományőrzést, a magyar-
ságtudatunknak a fontosságát, elmélyítését a gyerekekben. A 
felnőttek részére is egy nagyon szép foglalkozás kerekedett ki, 
én azt gondolom, ez érdemes lesz majd folytatni is!”

A következő programot „A mi 20 évünk” címmel tartottuk 
meg” – folytatta beszámolóját Kovácsné Rostás Erzsébet. „Ez 
az Örökifjak Klubjának jubileumi bemutatkozása. Ennek én va-
gyok a vezetője, ez a ’70-es, ’80-as évek ifjúságának a nosztalgia 
csoportja. A nagymágocsiaktól kaptuk ezt a nevet, amit azóta is 
büszkén viselünk. Nem az a fontos az ember hány éves, csak a 
szíve legyen fiatal – ez a szlogenünk, ami tökéletesen illik a klu-
bunkhoz. Nagyon sokszor összejövünk, beszélgetünk, találko-

zunk rendszeresen, már 20 éve tart ez a kapcsolat. Mint nagyon 
sok civilszervezetben Székkutason, a közösségi élet jelentősé-
ge, az egymásra figyelés a mi társaságunkban is kiteljesedik, és 
úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, ezt mutattuk be a jelen-
lévők részére. A ’70-es, ’80-as évek anyagának a kiállításával, va-
lamint videóvetítéssel, fényképalbumok nézegetésével és egy 
kellemes beszélgetéssel zárult az est. Az egész rendezvény ide-
je alatt Szakács Jucus kézimunkáit és Tóth Orsolya kézműves 
díszített tárgyai is meg lehetett tekinteni. Nagyon jó hangulatban 
telt az egész délután!” – zárta szavait az Olvasókör elnöke.

Komjáti Ági
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Evés, ivás, tánc és mulatság 
is volt az óvodai farsangon
Két hetes készülődés után megtartották a Székkutasi Lí-

bor Ilona Óvoda idei farsangi mulatságát február 21-én.
Lázár Judit intézményvezető lapunknak elmondta, hogy min-

den évben nagy sürgés-forgást jelent a farsangi időszak, ilyenkor 
a gyerekekkel együtt díszítik fel az óvodát, készítik el az álarco-
kat, jelmezeket. A mulatságot megelőző napon, február 20-án, 
közösen különböző zajkeltő eszközökkel, fedőkkel, fakanállal, 
csörgőkkel és dobbal a Kovács István Emlékháznál elűzték a te-
let az óvodapedagógusok által elkészített kiszebáb elégetésével.

Február 21-én délelőtt mulatsággal fejeződött be a két hetes 
farsangi időszak. A jelmezes felvonuláson, ahol kölcsönzött és 
saját készítésű jelmezesek is felvonultak, az óvoda három cso-
portjának tagjai és a bölcsődések is beöltöztek. Találkozhattunk 
a Hóemberrel, a Tavasztündér is ellátogatott az óvodába, de volt 
harcos és királylány is, valamint a vállalkozó kedvűbb óvó nénik 
és dajka nénik közül is akadt, aki jelmezt húzott.

A délelőtt sok-sok vidámsággal telt, táncos mulatsággal és a 
csoportok külön-külön is mondtak verset. 

A Székkutasi Nyugdíjas Klub tagjai fánkkal kedveskedtek a 
gyerekeknek.  fe

SpongyaBob és E.T. is  
részt vett a farsangi bulin

Még több színes és fantáziadús jelmezzel lepték meg a 
székkutasi iskolások a nagyközönséget február 14-én az is-
kolai farsangon.

2020. február 14-én délután a Murgács Kálmán Művelődési 
Ház dísztermében rendezték meg az iskolai farsangot Székkuta-
son. A rendezvény a jelmezesek felvonulásával kezdődött. Idén 
az iskola és a szervezők nagy örömére nagyon sokan beöltöztek 
az alsós tanulók közül, és néhány felsőosztályos is jelmezbe bújt 
az 5-6.osztályos tanulók közül. Harminchét egyéni és négy cso-
portos jelmez mutatkozott be a nagyszínpadon. 

A farsangi bulin unikornisok, Thomas macska, E.T., hercegnők 
és királylányok, de igazi harcos nindzsák  is ellátogattak a műve-
lődési házba, de SpongyaBob is tiszteletét tette kockanadrágjá-
ban. Sőt az izgalmakat egy igazi kalóztámadás is fokozta. Nehéz 
dolga volt a zsűrinek az ötletes, kreatív jelmezek közül választani. 

Végül viszont a következő jelmezeseket díjazták az SZMK jó-
voltából: Halvány lila dunszt, Esőfelhő, Dominó, Repülőszőnyeg, 
Transzformers, E.T. 

A csoportos jelmezek közül díjazottak lettek: Naprendszer és 
bolygói, Teáskészlet és a 2. osztályos Kalózok. Természetesen 
minden gyermek csokit kapott jutalomba.

A jelmezes felvonulás és értékelés után Molnár Imre bűvész 
szórakoztatta a jelenlévőket, kiváló trükköket mutatott be, de 

Magyar Falu Program: 
Támogatást kapnak  
a falusi civilek is

A tervek szerint márciustól az 5 ezer fő alatti települé-
sek civil szervezetei is pályázhatnak forrásra a Magyar Falu 
Program keretében.

Február elején tartott kerekasztal beszélgetést a Csongrád 
Megyei Civil Információs Centrum, amelyen a Magyar Falu Prog-
ram 5 ezer fő alatti településeinek civil szervezeteit érintő pá-
lyázatok kerültek szóba. A tervek szerint infrastruktúra fejlesz-
tésére 6, míg programszervezésre 2 millió forintos támogatást 
nyerhetnek az érintett szervezetek. Molnár Elvira kommunikáci-
ós vezető elmondta, hogy március 2-án jelenhet meg a pályázat 
a civil szervezetek számára.

Az elmúlt év őszén indítottak útjára egy országos civil kérdőí-
vet, így mérték fel az igényeket és a hiányosságokat, a kormány 
pedig erre alapozva írhatja ki a pályázati felhívást.

Kiderült az is, hogy a pályázásban segítséget nyújtanak majd a 
Megyei Civil Információs Centrumok is, ennek keretében minden 
megyeszékhelyen tájékoztatót is tartanak a lehetőségekről és a 
pályázat benyújtásának módszeréről. A várakozások szerint a civil 
szervezeteknek 60 napjuk lesz majd jelentkezni a támogatásra.

szcs

Márciusi programelőzetes:

Ú J S Z E R Ű   L E H E T Ő S É G E K!

A Székkutasi Olvasókör szeretettel meghív minden kedves 
érdeklődőt a Murgács Kálmán Művelődési Házban, 2020. 
március 27-én, pénteken, 18:00 és 18:45 között megrende-
zésre kerülő II. Táncházba. 
• Moldvai táncokat tanít Bánfi Kata.
Ezt követően 19:00 órától I. alkalommal kerül megrende-
zésre a Batyus, zenés, táncos est, fellépnek a Sámsoni Fiúk.
• Az est folyamán 500 Ft-os támogatói jegyek vásárlására 

nyílik lehetőség, mellyel a 2020. június 4-én, a 100 éves 
évforduló alkalmából felavatásra kerülő Trianon-emlék-
mű felállításához járulhatunk hozzá.

lufifujó versenyre is invitálta a gyerekeket. Természetesen a far-
sang nem múlhatott el fánk nélkül, a finomságokat a Vándorsó-
lyom biztosította. Minden évben nagy siker a gyerekek körében 
a zsákbamacska is, mely az idén is hamar elfogyott. A szülői 
munkaközösség aktív tagjainak és az önkormányzatnak kö-
szönhetően sütit és szendvicset is fogyaszthattak a farsangolók. 
A farsangi mulatság vidáman, jó hangulatban telt el a gyerekek 
legnagyobb örömére.   fe
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Idén is megtartották a 
hagyományos Fidesz-bált

Ismét megrendezték a már hagyományos Fidesz-bált 
Székkutason. Az élményekről, az adománygyűjtésről és a 
hangulatról Szabó Emese önkormányzati képviselő, illetve 
a kulturális és civil ügyek tanácsnoka mesélt lapunknak. Él-
ménybeszámoló következik!

„Több évtizede már, hogy összejöjjenek a Fidesz helyi szerve-
zetének tagjai, és a Fidesz szimpatizánsok. Ez azt is jelenti, hogy 
ilyenkor a helyi szervezet meghívja a település világi és egyházi 
elöljáróit, intézményvezetőket, a civilszervezetek vezetőit is, te-
hát ez egy tágabb körű rendezvény szokott lenni” – kezdte be-
számolóját Szabó Emese. Arról is kérdeztük, hogy érezte magát 
a vendégsereg a bálon. „A hangulat mindig nagyon jó szokott 
lenni, hiszen mindig 100 fő fölött van a részvétel. Az idén 160 fő 
vett részt ezen a bálon. Azt gondolom, hogy nem csak a résztve-
vők száma, ami önmagában garantálja a jó hangulatot. Jó volt a 
rendezvény, mindig egy állandó zenész szokott fellépni, aki már 
tudja, hogy mik a helyi igények és így ennek megfelelően ala-
kítja ki a zenét és ezzel együtt a légkört. A tavalyi évben volt egy 

kerek évfordulója a 
Fidesz-bálnak” – folya-
tatta Szabó Emese. – 
„Ebből az alkalomból 
az elmúlt évben tortát 
hoztak a szervezők, 
és annyira sikeres 
volt, annyira örültek a 
tortának a vendégek, 
hogy ez alkalommal 
is folytatták ezt a sort, 
megint hoztak tortát. 
A vacsora után, késő 
este fölszelték a hatal-

mas tortát, ami a 160 főnek elég is volt, úgy tudom, hogy még 
maradt is belőle. Természetesen narancssárga és narancsízű 
volt a sütemény – avatott be minket a részletekbe a tanácsnok. 

A bál azonban remek alkalom volt arra is, hogy egy nemes 
cél érdekében gyűjtés induljon. „Az elmúlt évekhez hasonlóan 
most is volt adománygyűjtés. Az idei évben a Székkutas tele-
pülés egy szobrot szeretne állítani a Trianoni békediktátum alá-
írásának 100. évfordulója alkalmából. Aki, úgy gondolta, hogy 
szívesen adományozna, hozzájárulna a szobor elkészítéséhez, 
az megtehette. Továbbá örömmel számolhatok be arról, hogy 
nagyon sikeres volt az akció, hiszen 200.000 forintot sikerült ösz-
szegyűjteni erre a nemes célra.”

„A vacsora most is a helyi szervezet által felajánlott sertésből 
készült” – folytatta Szabó Emese. „Sertéssültek, leves, úgyhogy 
igazán hagyományosnak, igazán falusinak mondható volt az ét-
kezés. Egész sokáig tartott a bál, kötetlen volt, úgyhogy minden-
ki nagyon jól érezte magát.”  Komjáti Ági

Az idei Magyarok Kenyere 
program még nagyobb 

volumenű lehet 
Minden eddiginél több, 5700 magyar gazda ajánlott fel 

búzaadományt a Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem 
program keretében 2019-ben.

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által 
szervezett program, a Magyarok kenyere 2019-ben minden 
eddiginél szélesebb körben, a Kárpát-medence teljes magyar 
gazdatársadalmát bevonva, immáron kilencedszer indult útjára. 
A tavalyi évben 791 tonna búza gyűlt össze, összesen mintegy 
5700 magyar gazda – 3551 határon inneni és 2117 határon túli – 
felajánlása révén. A közös akció 

keretében a Kárpát-medencében gyűjtenek búzát magyar 
gazdák, majd az abból készült liszt gyermekeket gondozó ma-
gyarországi és határon túli szervezetekhez kerül.

Az adományozók száma csaknem negyedével haladta meg 
a 2018-as évet. A felajánló gazdálkodók a learatott búzájuk egy 
részét minden évben a gyűjtőpontokra viszik, amelyek július kö-
zepétől augusztus közepéig várják az adományokat. Augusztus 
közepétől az összegyűjtött búzát közeli malmokban őrlik meg.

Tavaly Ferencszállásról, Kübekházáról, Deszkről, Kiszombor-
ról, Székkutasról, Nagymágocsról, Tiszaszigetről, Újszentivánról, 
Szőregről, Tápéról és Üllésről is érkezett búza összességében 25 
mázsát haladta meg. 

2019-ben minden eddiginél szélesebb körben szervezte meg 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége a gyűjtést, idén a számok re-
ményeink szerint csak növekednek majd.

fe

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
A modern közigazgatás legfőbb célja, hogy az állampolgárok 

igényeit a leghatékonyabban, korszerű keretek között biztosít-
sa. E célkitűzésre tekintettel a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
folyamatosan vizsgálja és felülvizsgálja szolgáltatásainak minő-
ségét, színvonalát.

A kormányhivatali szolgáltatásaink fejlesztésének vezérelve, 
hogy ügyfeleink egy helyen minél több szolgáltatást tudjanak 
igénybe venni. Ennek keretében fontos célunk, hogy a kisebb 
lakosságszámú településeken élő ügyfeleink is helyben tud-
ják a személyes okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket elintézni. 
A szolgáltatásaink fejlesztése keretében Hivatalunk a jövőben 
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (KAB Busz) által bizto-
sítja a közigazgatási ügyek elintézését a kisebb lélekszámú tele-
püléseken. A kormányablak buszban a települési ügysegédek 
szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig 
további – eddig valamely kormányablakban intézhető – ügyek is 
elintézhetőek lesznek helyben. A kormányablak busz által tehát 
jelentősen mértékben növeljük a helyben intézhető ügyek szá-
mát a kisebb településeken is.

A kormányablak busz szolgáltatásait időszakosan, vissza-
térő rendszerességgel tudják igénybe venni, így Székkutason 
minden hónap első péntekén 10:00 és 12:00 óra között várja az 
ügyfeleit a kormányablak busz, amely 2020. március 6. napján 
(pénteken) fog első alkalommal kitelepülni Székkutasra, a 
Murgács Kálmán Művelődési Ház előtti térre.

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
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Ez történt 2019-ben Székkutason – II. rész
Izgalmas és mozgalmas volt Székkutas 2019-es éve is. 

Összeállításunkban a július és december közötti történése-
ket mutatjuk be, a teljesség igénye nélkül.

Július
2019-ben is megrendezték a Mozgás Éjszakája elnevezésű 

rendezvényt Székkutason. Az esti program közös kerékpártú-
rával indult a Sportcentrum elől, majd egy konditermi verseny 
következett, de később Bagi Mátyás és Borsos Nóri is átmozgat-
ta a résztvevőket. Valamint a Kutasi Hírekben beszámoltunk a 
településen induló kutyakiképzésről, amely Gulyás Éva, okleve-
les kutyakiképző vezényletével valósulhatott meg. A nyári idő-
szakban pedig a hagyományosnak nevezhető önkormányzati 
táborok is gondoskodtak arról, hogy a fiatalok ne unatkozzanak. 

Augusztus
A Magyar Falu Program keretében augusztusban új és modern 

orvosi eszközökkel bővült a helyi orvosi rendelő, többek között 
egy kézi véralvadás mérő készüléket is beszereztek. Megrendez-

ték a IX. Székkutasi Ha-
gyományőrző Szántóver-
senyt és a XI. Székkutasi 
Motoros Találkozót is, de 
a gyerekek számára a 
nyári táborok is folyta-
tódtak a szünidő utolsó 
hónapjában . Augusztus 
20-án egy autós ügyes-
ségi versenynek is hely-
színéül szolgált a Sport-
centrum, férfiak és nők 
is összemérték a volán 
mögötti tudásukat.

Szeptember
Augusztus végén, szeptember elején az elmúlt évben sem 

maradt el a település legsikeresebb rendezvénye: megtartot-
ták a VI. Székkutasi Főtéri Falunapokat és a XVIII. Lovasnapot. 
A rendezvény három rengetegen vettek részt, hiszen izgalmas 

programok és neves sztárfellépők gondoskodtak a hibátlan han-
gulatról. Örömteli volt továbbá az is, hogy sikeresen zárultak a 
Székkutason rendezett szűrővizsgálatok, amelyek az Egészség-
fejlesztési Iroda szervezésében valósulhattak meg.

Október
A hónap elején köszöntötték az időseket a településen. A 

rendezvényen Lázár János országgyűlési képviselő is részt vett, 
majd operett előadás szórakoztatta a megjelenteket. 2019 októ-

berében lezajlottak az önkormányzati választások is. Szél István 
maradt a község polgármestere, míg a képviselő-testületbe Sza-
bó Emese, Rostás Péter, Dr. Bakos Attila István, Mihály Ferenc, 
Forrai Tibor és Kapocsi János Lászlóné került be. Október 22-én 
pedig az ’56-os hősökre emlékeztek Székkutason.

November
November 18-án tartotta meg Székkutas Község Képvise-

lő-testülete első rendes ülését a választások után, amelyen 20 
napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők. Minimális adóemelés 
is történt, ám kiderült az is, hogy az elkövetkezendő öt évben 
újabb adóemelést már nem terveznek. Teltházas volt a novem-
ber 23-i jótékonyság bál, amelyet a Székkutasi Gyermekek Ta-

nulását és Művelődését Segítő Alapítvány hívott életre, amelyen 
a fiatalok káprázatos és szívet melengető műsorokat adtak elő.

December
Az év utolsó havában természetesen a gyertyagyújtások és 

az adventi alkalmak kapták a főszerepet. Hétvégéről-hétvégére 
várták programokkal a helyieket és természetesen a közös szil-
veszteri mulatság sem maradt el, ahol ínycsiklandozó ételek és 
fergeteges hangulat várt a résztvevőkre. szcs
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Fiatalok a porondon
Interaktív beszélgetést rendeztek Székkutason a Pince Klub-

ban, ahol három sikeres helyi fiatal, Makó Zita, Prágai Adrienn 
és Ludányi Péter mutatkozott be.

A Pince Klub megtelt a rendezvényre, a közönség soraiban pedig 
10-12 éves fiatalok is helyet foglaltak, de fiatal székkutasiak, vala-
mint az idősebb korosztály is kíváncsi volt a beszélgetésre, amely-
nek Kovács Lászlóné pedagógus volt a moderátora.

A rendezvény pályázati forrásból valósulhatott meg, amelyet 
Székkutas és Árpádhalom önkormányzata nyert el és a helyi identi-
tás és kohézió erősítéséhez fűződik.

A beszélgetés során kiderült, hogy a három huszonéves fiatal pá-
lyája Székkutasról indult, mindannyian a helyi általános iskolában 
tanultak, mára pedig az élet különböző területein igazán sikeresek.

Makó Zita vegyészmérnökként végzett az egyetemen és jelenleg 
az Egis Gyógyszergyár kutatója.

Ludányi Péter gazdálkodási menedzser szakon diplomázott, ma 
már saját vállalkozást üzemeltet, de a sportterületén is kiváló ered-
ményeket tudhat magáénak, hiszen remek sikereket ért el Ironman 
versenyeken.

Prágai Adrienn pedig művészettörténész-muzeológusként került 
ki az egyetemről, jelenleg pedig a fővárosi Szépművészeti Múzeum 
munkatársa.

Kovács Lászlóné a rendezvény zárásánál úgy fogalmazott, hogy 
ez a rendezvény is megmutatta, hogy egy kis településről indulva 
is lehet sikeres az ember, amihez az odavezető út a becsületes és 
szorgalmas munka. szcs

Becsülettel csinálná végig a 
bajnokságot a Székkutas TC

Új edző, Szél István vezényletével készült a megyeegyes 
labdarúgó bajnokság tavaszi rajtára a Székkutas TC csapa-
ta. A feladat nem könnyű, ám új igazolások is segíthetik a 
klubot a bennmaradásért folytatott küzdelemben. Az új tré-
nerrel beszélgettünk.

„Elég felemásra sikerült eddig a felkészülésünk. Sajnos ke-
vesen tudják látogatni az edzéseket, ez pedig korábban is prob-
léma volt már a csapatnál, ugyanis így erőnlétileg nehéz felké-
szülni. A munkahelyi és iskolai elfoglaltságok mellett így nem 
könnyű készülni, akik azonban részt vesznek az edzéseken min-
dig lelkesen dolgoznak” – nyilatkozta Szél István edző.

Változások nem csak edzői poszton, hanem a keretben is tör-
téntek. Hárman, Szabó Imre, Harmati Albert és Huszár Szabolcs 
távoztak az egyesülettől, ugyanakkor öt érkező is van. Rácz Dezső 
és Szabó Márk a Hódmezővásárhelyi FC megyeegyes csapatától 
érkeznek, míg Hortobágyi Dominik a HFC II-ben kapott lehetősé-
get ősszel. Takács János Szarvasról érkezik, míg Kovács Sándor 
szintén vásárhelyi, korábban Csongrádon is játszott, ősszel pedig 
a Károlyi DSE-nél a megyei IV. osztályban vállalt szerepet.

Szél István edző úgy fogalmazott, hogy az edzőmérkőzések 
eredményei is felemásra sikerültek, ugyanakkor ezt bizonyos 
szempontból nem tartja problémának, hiszen ezeken a gyakor-
ló meccseken nem az eredmény a fontos, hanem a felkészülés, 
a hiányosságok gyakorlása, a sok futás és a csapat megerősö-
dése, ezen a téren pedig hasznosak voltak az összecsapások.

„A vezetőség a célkitűzésekkel kapcsolatban úgy nyilatkozott, 
hogy mindegy miként alakul a bajnokság, a lényeg, hogy becsü-
lettel teljesítsünk és dolgozzunk meg az eredményekért, ez pe-
dig arra lesz elég, amire. A helyzet nagyon nehéz, ezen nincs mit 
szépíteni, hiszen nulla pontunk van. Sok meccset kell megnyerni, 
hogy bennmaradjunk, de ha a fiúk az elején megízlelik a győzel-
met, akkor lehet esélyünk erre” – zárta gondolatait az edző.

szcs
Székkutas TC tervezett tavaszi menetrendje:

2020. 03. 07. – 14:30 – Röszke SK – Székkutas TC 
2020. 03. 14. – 14:30 – Székkutas TC – Szentesi Kinizsi SZITE 
2020. 03. 21. – 15:00 – Mórahalom VSE – Székkutas TC 
2020. 03. 28. – 15:00 – Székkutas TC – Tiszasziget SE 
2020. 04. 05. – 16:30 – Foliaplast-Bordány SK – Székkutas Tc 
2020. 04. 11. – 16:30 – Székkutas TC – Szegedi VSE 
2020. 04. 18. – 17:00 – Esk Kiskundorozsma – Székkutas TC 
2020. 04. 25. – 17:00 – Székkutas TC – UTC 1913 Labdarúgó Kft. 
2020. 05. 02. – 17:00 – Algyő SK – Székkutas TC 
2020. 05. 16. – 17:00 – Makó FC – Székkutas TC 
2020. 05. 23. – 17:00 – Csongrád-Kunság A. – Székkutas TV 
2020. 05. 30. – 17:00 – Székkutas TC – Hódmezővásárhelyi FC

 
 


