
„Ahogy tavasszal ezek a virágok majd kinyílnak kertjeinkben, 
díszítik környezetünket, úgy fogják gyermekeink, unokáink 

hagyományainkat feleleveníteni” – ismét jótékonysági  
virágvásárt szerveznek Kutason 

(Írásunk a 2. oldalon)
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Jótékonysági virágvásárt tartottak Székkutason
A Gregus Máté Kertbarát Egyesület és a Székkutasi Olva-

sókör virághagyma- és virággumó börzét rendezett szep-
tember 5-én reggel a Murgács Kálmán Művelődési Ház előtti 
téren. A bevétellel az olvasókör néptánc-csoportját segítik.

– Nagyon sok székkutasi ház kertjét díszítik virágok, többek 
között az olvasóköri tagokét és a kertbarátokét is. A Kertbarát 
Egyesület vezetőjével találtuk ki ezt a bevételszerzési lehetősé-
get, amit meghirdettünk a lakosság körében – mondta Kovács-
né Rostás Erzsébet, a Székkutasi Olvasókör vezetője.

– A virághagymák, gumók folyamatosan szaporodnak. Sokan 
nem is tudnak mit kezdeni vele. Legfeljebb elajándékozzák a 
szomszédaiknak, ismerőseiknek. Most azt kértük, hogy adják át 
nekünk a szaporítóanyagot, hogy a becsületkasszás eladásból 
származó bevételt a néptáncos gyermekeinkre fordíthassuk.

Az olvasókör és a kertbarátok felhívására megmozdultak a 
székkutasiak. Az első adományozó piros tulipánhagymákat 
ajánlott fel, majd mások más színű tulipán-, többféle nárcisz-, 
jácint-, csillagvirág-, kardvirág hagymákat, gyöngyvirág, szeder-
töveket, különböző színű liliomgumókat, kaktuszféléket, ősziró-
zsa csokrokat is hoztak.

Vásárló is akadt szép számmal, még Békéscsabáról is.
– A sógornőmtől hallottam a virághagyma vásárról. Ugyan 

tömbházban élek, de van egy kis kertem. Oda vettem most 
hagymákat, többféle nárciszt és csillagvirágot is. Utóbbira már 
nagyon vágytam. Jó ötletnek tartom, hogy ilyen akcióval segítik 
a gyerekek néptánc-oktatását – mondta Kecskeméti Irén.

A hagymákért, gumókért mindenki annyit fizetett a becsület-
kasszába, amennyit szánt.

– Az olvasókör alakulásának évében, 2008-ban szerveztük 
meg az óvodások, iskolások néptánc-csoportját. A gyerekek 
minden tavasszal gálaműsoron mutatják be tudásukat. Idén ez 
a vírushelyzet miatt elmaradt. Most a virághagymák bevételéből 
az első két őszi táncóra költségeit álljuk – tudtuk meg Kovácsné 
Rostás Erzsébettől.

Lapunk később felkereste Kovácsné Rostás Erzsébetet, aki 
elmondta, hogy október 17-én szervezik meg a következő vá-
sárt, erre is a Murgács Kálmán Művelődési Ház előtti téren ke-
rül sor. Kiemelte, hogy az első alkalom igen sikeres volt, 37.185 
forint gyűlt össze a néptánccsoport javára. A Kertbarátok és az 
Olvasókör köszönetét fejezi ki a felajánlóknak és az adományo-
zóknak.

forrás: delmagyar.hu/Kovács Erika
fotó: Kovács Erika
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Felhívás!

Virágos községünkért és  
a helyi gyermek-néptánccsoportok  

támogatásáért

A Gregus Máté Kertbarát Egyesület  
és a Székkutasi Olvasókör

a feleslegessé vált virághagymák,  
virággumók hasznosítására

második alkalommal szervez vásárt  
október 17-én reggel 7 és 11 óra között  

a Murgács Kálmán Művelődési Ház előtti téren.

A virághagyma, virággumó felajánlásokat ezen  
a napon reggel 7 órára várjuk a helyszínre!

A vásár bevételét az olvasókör gyermek  
néptánccsoportjainak támogatására fordítjuk.

Ahogy tavasszal ezek a virágok majd kinyílnak kertjeink-
ben, díszítik környezetünket, úgy fogják gyermekeink, 
unokáink hagyományainkat feleleveníteni. Ismereteik 

által megújul, tovább él népi kultúránk. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt, virágfelajánlót, támogatót!

A Szervezők

Október 21-én véradás Székkutason!

Ismét véradásra hív minden egészséges  
székkutasit a Magyar Vöröskereszt és  

az Országos Vérellátó Szolgálat!
Október 21-én, szerdán 11-től 15 óráig a Murgács Kálmán 
Művelődési Házban lesz kihelyezett véradás! Aki vért ad, 
feltétlenül hozza magával azonosító okmányát, lakcím és 
TAJ-kártyáját! Minden véradót ajándékok várják: egy belé-

pő a makói Hagymatikum fürdőbe és egy étkezési jegy!
Cím: Székkutas, Vásárhelyi út 14.

A véradási helyszínekről és időpontokról ezen a honlapon 
MINDIG lehet tájékozódni:

www.ovsz.hu/ver/veradasok
Kérjük, kövesse a Facebook-on  

a Véradás – Csongrád megye oldalt friss hírekért! 
www.facebook.com/veradas.csongrad/
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Megváltozott az igazoláskiadások menete 
járványhelyzet miatt

A járványhelyzet számos gyakorlati 
kérdést vetett fel az elmúlt hetekben az 
egészségügyi kérdéseket tekintve. Ez-
zel kapcsolatban beszélgettünk dr. Ba-
kos Attilával, Székkutas háziorvosával, 
aki tájékoztatást adott az orvosi igazo-
lások kiadásával kapcsolatban.

„A „pánikreakciókból, dokumentációs 
önvédelemből” követelt papír a felelős-
ségteljes viselkedéssel és a higiénés sza-
bályok pontos betartásával ellentétben 
nem állítja meg a koronavírust, viszont az 
megtapadhat rajta” – fogalmazott lapunk-
nak Bakos Attila.

Néhány szemléltető példa, hogy mely 
esetekben nem érdemes orvoshoz for-
dulni kizárólag az igazolás miatt:

Munkahelyek által gyakran kért iga-
zolások olyan direkt, vagy bújtatott 
formában, mely azt tartalmazza, a kli-
ens nem fertőző, nem koronavírusos: 
„Arról igazolást kiadni felelősen, hogy va-
laki egészséges, nem fertőz aznap, vagy 
akár 3-4 nap múlva, személyes vizsgálat 
és teszt nélkül a COVID-19 szempontjából 
lehetetlenség” – nyilatkozta Bakos Attila. 
„Az ilyen igazolás megléte a dolgozót és 
a munkáltatót is hamis biztonságérzetbe 
ringatja, nem előz meg semmit, az em-
lítettek saját felelősségét sem mentesíti 
a járványügyi szabályok betartása alól. 
Ráadásul ez járványügyi szempontból 
indokolatlan megjelenést és megfertőző-
dési lehetőséget generál a háziorvosi ren-
delőben, ami ellentétes az Operatív Törzs 
rendelkezéseivel. Javasolnám, hogy azok 
a cégek, melyek bizonytalanok, üzemor-

vosukat kérjék fel, hogy készítsen egy 
listát ahhoz, hogy könnyebben fel tudják 
ismerni cégen belül a koronavírusra jel-
lemző tüneteket dolgozóikon. Célszerű 
a beléptetéskor és szükség esetén mun-
ka közben is az infrahőmérős lázmérést 
is rutinszerűen alkalmazni. Az egyetlen 
megoldás a megfelelő higiénés rendsza-
bályok betartása és a betegek munkahe-
lyre való belépés előtti kiszűrése” – foglal-
ta össze a doktor.

Iskolák, kollégiumok által kért iga-
zolások általános egészségi állapotról, 
krónikus betegségről, oltásokról, nem 
fertőző állapotról: „Az oltási könyvben 
és az gyermekek státus vizsgálatait tartal-
mazó kiskönyvben a lényegesebb adatok 
szerepelnek a gyermek egészségi állapo-
táról, oltottságáról. Kollégiumi beköltözés, 
iskolába való belépés előtt az intézmény 
köteles lázat mérni, illetve belépéskor la-
ikus szinten megítélni a gyermek egész-
ségi állapotát az érvényes EMMI irányelv 
alapján – fogalmazott Bakos Attila. „Ezek 
helyett, vagy mellé külön orvosi igazolást 
nincs joga kérni az intézménynek. Ha a 
gyermeken az intézményben tartózko-
dáskor betegség jeleit észlelik, az intéz-
mény értesíti a szülőt és az iskolaorvost, 
a gyermeket pedig haza kell vinni. A szülő 
dolga konzultálni telefonon a háziorvos-
sal a további teendőkkel kapcsolatban. 
Az intézménybe akut fertőző betegség 
gyanújeleit mutató személyt sem enged-
hetnek be. Az iskolák zajló betegség után, 
kizárólag a gyermekek betegségének az 
idejéről kérhetnek igazolást, a gyermek 
gyógyulása után, melynek a hiányzás 
időtartama mellett célszerű tartalmaznia 
azt a leírást is, hogy a gyermek ismét kö-
zösségbe mehet. Szintén az eddigiekhez 
hasonlóan kérhetők igazolások pl. egyes 
foglalkozások alóli felmentéshez, ha erre 
alapos indok van (pl. futás, úszás stb.)” – 
mondta el a háziorvos.

A táppénzre vétel esetében: „Ennek 
mérlegelése kizárólag a háziorvos, vagy 
az erre jogosult egészségügyi intézmény 
kötelessége és felelőssége. A munkálta-
tó nem írhatja elő az orvosnak, hogy az 
alapos orvosi indok nélkül vegyen vala-
kit táppénzre – különösen akkor, ha az 
üzemben éppen gazdasági okból leállás 
van és nem beteg az illető” – magyarázta 
az orvos.

„Ha a dolgozó betegsége alatt nem 
vett igénybe táppénzt, hanem szabad-
sága terhére maradt otthon és ezt az 
orvosával megkonzultálta, erről az idő-
szakról az orvos természetesen adhat 
igazolást.”

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, 
szakmai alkalmassági vizsgálat és az 
ahhoz szükséges leletek, tüdőszűrő 
lelet beszerzése esetében: „A hatályos 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint a 
szakmai alkalmasság előzetes vizsgá-
latát és véleményezését első fokon a 
szakképző intézménybe, munkaköri al-
kalmasságra, szakmai alkalmasságra je-
lentkező tanulóknál, dolgozóknál az azt 
kérő intézmény iskolaorvosa, foglalko-
zás-egészségügyi szakellátó hely orvosa 
végzi” – fogalmazta meg Bakos Attila. „A 
háziorvosnak ehhez nincs semmi köze 
és jogköre sem, az említett szakorvosok 
helyett nem állíthat ki szakmai alkalmas-
sági/munkaköri alkalmassági igazolást.” 
A háziorvos a tüdőszűrésre is kitért: „A 
tüdőszűrő vizsgálatot foglalkozás-egész-
ségügyi orvosi beutalóval, vagy akár anél-
kül, csekély térítési díj ellenében elvégzi 
a helyi tüdőszűrő állomás. A háziorvos 
kizárólag személyi higiénés vizsgálat vég-
zésére jogosult, tüdőszűrő beutalót csak-
nem egy évtizede ilyen céllal nem adhat-
na, de napjainkban erre szükség sincsen 
a fentebb leírtak miatt…” – mondta el az 
orvos.

Egészségügyi Intézmények által kért 
igazolások: „Bár a környékünkön a kö-
vetkező probléma nem merült fel, de 
egyes szomszédos megyékben tapasztal-
ható volt. Eszerint a krónikus beteg hoz-
zátartozók látogatásával kapcsolatban, 
az ottani kórházban, idősek otthonában, 
egyéb fekvőbeteg intézményekben, apás 
szüléskor a hozzátartozóktól kértek az 
intézmények háziorvostól igazolást, kü-
lönös tekintettel a fertőző betegségtől 
mentesség megítélésére. Ez a gyakorlat 
is helytelen, mivel az intézményeknek az 
érvényes házirend szerint az adott pilla-
natban maguknak kell felmérniük, hogy 
az érvényes központi szabályok alapján 
kit és hogyan engednek be a látogatási 
korlátozásokat is figyelembe véve” – szá-
molt be a háziorvos.

Dr. Bakos Attila három pontban foglal-
ta össze a mindenki számára követendő 
alapvetéseket:

Közösségben helyes maszkviselés or-
rot és szájat is elfedve!

Helyes és alapos kézmosás és kézfer-
tőtlenítés! 

Közösségben való távolságtartás!
Az aktuális higiénés előírások és ja-

vaslatok elérhetőek a koronavirus.gov.hu 
oldalon. 

A járvány elleni hatékony védekezés 
közös érdek!

fe
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3 kérdés, 3 válasz 
– folytatódnak a 

beruházások Székkutason
Tovább folytatatják a beruházásokat Székkutason, a te-

metői út mellett megkezdték a csatornázás harmadik ütemét 
is. A részletekről Mihály Ferenc, önkormányzati képviselőt 
kérdeztük.

F.E: Milyen beruházásokon van túl a község?
Mihály Ferenc: Mintegy 17 millió forintból valósult meg te-

metői útnak a megújítása, új burkolatot kapott egészen a kar-
doskúti elágazásig ez a szakasz. Mindeközben a temetőn kívüli,  
az egykori árkos részt feltöltöttük zúzott kaviccsal, mintegy har-
minc gépkocsi tud így itt parkolni. 

F.E: Összességében milyen hosszú szakasz lett felújítva?
Mihály Ferenc: Új burkolatot egy 450 méteres szakasz kapott 

a temetőtől a kardoskúti elágazásig. Gyakorlatilag két hónapig 
tartottak a munkálatok. Mivel mezőgazdasági településként 
működünk, így különböző munkagépek is közlekednek, főként 
emiatt volt szükséges az út járhatóságát minél mihamarabb 
megoldani.

F.E: Mi a helyzet a csatornázás harmadik ütemét érintő 
munkafolyamatokkal?

Mihály Ferenc: Az elmúlt tíz évben több vízelvezető csator-
narendszer fejlesztése is megvalósult Székkutason. A legelső 
ütem 2012-ben készült el, majd ezt követően 2017 őszére há-
rom kilométer hosszan újították fel a vízelvezető rendszert. Há-
rom utcában zárt csatorna lett kialakítva. A fejlesztés folytatódik, 
a község bruttó 200 millió forint támogatást nyert el a Terület 
és Település Fejlesztés Operatív Program pályázatán. Ebből az 
összegből a csapadékvíz elvezető rendszer harmadik üteme 
folytatódott. Ennek a beruházásnak kettő kilométer a hossza, 
a fejlesztést a Kossuth és a József Attila utcán hajtották végre. 
Ősz végére elkészülnek az árkok, a zárt csatornarendszer és a 
burkolat is.

fe

Idén is pályáznak 
szociális tűzifára

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 
augusztus 31. napján ülésezett, ahol az egyik legfontosabb na-
pirendi pont a belügyminiszter által meghirdetett, szociális célú 
tüzelőanyag vásárlás támogatására vonatkozó pályázat benyúj-
tása volt – tájékoztatott Olasz Mónika jegyző. Kiemelte, a kép-
viselő-testület úgy határozott, hogy az idei évben igényelhető 
maximális mennyiségre, 164 erdei m3 keménylombos fajtájú 
tűzifára nyújtja be az önkormányzat a pályázatot, melyhez a 
szükséges önerőt is biztosítja. A belügyminiszter a benyújtott 
pályázatokról legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig dönt. Ezt 
követően a képviselő-testület rendeletben szabályozza a szociá-
lis célú tűzifa igénylésének feltételeit, melyről az önkormányzat 
tájékoztatja a lakosságot.

Az augusztus végi ülésen a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosításáról, az önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások bérletére vonatkozó pályázati kiírásokról, valamint a 
Magyar Falu Program keretében egy 9 személyes kisbusz beszer-
zésére vonatkozó pályázat benyújtásáról is döntött a grémium.

Székkutas Község Önkormányzata

Vásárhelyi az első, 
székkutasi a harmadik 

legfelkészültebb vadász  
a megyében

Szűcs Balázs (vásárhelyi Előre Vadásztársaság) nyerte a me-
gyei hivatásos vadászok szakmai versenyét, Soós Tibor (szék-
kutasi Petőfi Vadásztársaság) lett a harmadik a 12 indulóból.

A Csongrád-Csanád megyei hivatásos vadászok szakmai ver-
senyét augusztus 28-án, az Ópusztaszeri Vadásztársaságnál ren-
dezte meg az Országos Magyar Vadászkamara Csongrád-Csanád 
Megyei Területi Szerve. A rendezvény két szervezője Kasper Máté 
hivatásos vadász és Gálfi István a megyei vadászkamara hivatá-
sos vadász alelnöke volt. Az induló 12 hivatásos vadász az elmúlt 
évi országos verseny mintájára összeállított feladatokban 1 elmé-
leti és 17 gyakorlati helyszínen mérte össze tudását, és egy egész 
napos kitűnő hangulatú szakmai napot tölthetett el Ópusztasze-
ren. Köszönhetően a megyei vadászkamarának és vadászatra jo-
gosultaknak, a verseny színvonalának megfelelő mértékű díjakat 
vehettek át a versenyzők. Az első öt helyezett pénzjutalomban ré-
szesült. A verseny nyertese, Szűcs Balázs egy 300 000 forint értékű 
Bettinsoli gyártmányú sörétes puskával, a második helyezett Bar-
ta Péter (Hétvezér Vadásztársaság, Pusztaszer) egy 200 000 forint 
értékű vásárlási utalvánnyal, míg a harmadik, Soós Tibor egy 100 
000 forint értékű vásárlási utalvánnyal gazdagodott. A negyedik 
és ötödik helyezett Bitó Mátyás és Frank Máté 50-50 ezer forint ér-
tékű vásárlási utalványt kaptak. A 7-12. helyezettek valamennyien 
hozzájutottak egy-egy őzbak vagy vadliba vadászati lehetőséghez. 
A szervezők célja egyértelműen egy jó hangulatú, magas szak-
mai színvonalú verseny lebonyolítása volt, amely sikerrel zárult. 
A szervezők célja, hogy néhány év múlva egy országos versenyle-
hetőséget kínáljanak az érdeklődőknek.

forrás:vasarhely24.com

Maszkot kapnak a 65 év felettiek a községben

A koronavírus második hulláma miatt kialakult helyzetre 
való tekintettel Székkutas Község Önkormányzata gondos-
kodik a településen élő idősebb korosztályról. 

Az önkormányzat munkatársai 2020. szeptember 18. 
napjától juttatják el az érintettek részére a maszkot. 

A kiosztásra kerülő közel 500 darab szövetmaszk mind-
egyike mosható, többször is használható, akár magas hő-
fokon is vasalható. A polgármester értesítésében kiemelte: 
mindenki használja az ingyenesen kiosztott maszkot közös-
ségben, hiszen ezzel járulhat hozzá mások és saját egészsé-
gének védelméhez.
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Elindult a tanév a Gregus Máté Általános Iskolában
Elindult a 2020/21-es tanév a Klauzál Gábor Általános Is-

kola Gregus Máté Tagintézményében, Székkutason. A részle-
tekről, szabályozásokról, újdonságokról Patyi Évát, a tagin-
tézmény vezetőjét kérdeztük.

„Szeptember 1-jén iskolánkban az új tanévet 103 fő kezdte 
meg, köztük 15 fő első osztályos kisdiák. Őket az első napon 
külön is köszöntöttük a szüleik jelenlétében. Az első osztályosok 
már korábban is ismerkedhettek az iskolánkkal, hiszen ovi-su-
li váltónapon vehettek részt augusztus végén. Nagyon sokan a 
nyári napközis táborban is részt vettek közülük, és itt már talál-
kozhattak új tanító nénijükkel, illetve az iskola környezettel is 
ismerkedhettek” – kezdte beszámolóját a tagintézmény-vezető.

„Évfolyamonként egy-egy osztály működik nálunk, kivétel a 
harmadik és a negyedik osztály, ahol összevont tanítás műkö-
dik. Ők 17-en vannak, de az alapozó tantárgyakat – matematikát, 
magyart, környezetet – külön csoportokban tanulják a diákok.”

Patyi Éva arról is beszélt, hogy milyen szabályokat kell betar-
tani az intézmény falain belül. „A kialakult helyzetben a járvá-
nyügyi szabályok betartása mellett folyik az oktatás, és ennek 
megfelelően alakítottuk ki a tantermi oktatást. A kis létszámú 
osztályok miatt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 
távolságtartást könnyen be tudjuk tartani, tartatni. Nagy szabad-
téri területtel rendelkezünk, van játszó- és sportudvar is, így a 
szabadtéri foglalkozásokat is biztonságosan tudjuk megtartani. 
Az órarendet is úgy alakítottuk ki, hogy legtöbbször a saját tan-
termükben vannak a gyerekek, csak egy-két szaktantermi órá-
ra kell másik terembe menniük. Az ebédeltetést is meg tudjuk 
oldani, időeltolással szervezzük meg az étkeztetést. Természe-
tesen intézményszinten mi is betartjuk a fokozott fertőtlenítés 

szabályait. Nagyon komolyan vesszük a gyermekeknél a higi-
éniás szabályok betartatását. Az érvényes utasítások szerint a 
szülők nem léphetnek be az iskola épületébe. Az eljárásrendről, 
amelyet a koronavírussal kapcsolatosan kialakítottunk, írásbeli 
és szóbeli tájékoztatás is kapnak a szülők. Nagyon fontos, hogy 
figyeljék a Kréta napló üzeneteit” – fogalmazott az tagintézmény 
vezetője.

Arról is érdeklődtünk, mi történik, ha valaki koronavírus-
sal fertőződik. „Amennyiben egy osztályon belül érint valakit 
a fertőzés, úgy az első lépcsőfok, hogy elkülönítjük az adott 
osztályközösséget. Tehát részleges digitális tanrend lép életbe. 
Egy házirendet is kialakítottunk ezzel kapcsolatban. Az elmúlt 
tanévben már ismerkedtünk a digitális oktatás folyamataival, 
a „Zoom” nevű alkalmazást használtuk mindehhez. Ha ismét 
szükség lesz az online oktatásra, akkor a Kréta keretében oldjuk 
meg a tanítást a jelenlegi elképzelések szerint.”

Idén már művészeti tanulmányokat is végezhetnek a szék-
kutasi diákok. „Újdonság az idei tanévben, hogy a hódmező-
vásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett 
tagozatán is tanulhatnak iskolánk diákjai, zene és képzőművé-
szet tagozaton. Zongora és furulyaoktatáson vehetnek részt. Sok 
más tanórán kívüli foglalkozásunk is van, amelyeket hagyomá-
nyosan megszervezünk: ilyen például a matematika, az angol, 
vagy a dráma szakkör. Természetesen a sajátos nevelési igényű 
tanulók ellátása is biztosított, gyógypedagógus által. Az intéz-
ményben fejlesztőpedagógus is segíti a munkánkat. Egy önkor-
mányzati pályázat keretében pszichológus is rendelkezésünkre 
áll – zárta szavait Patyi Éva.

ká

Kicserélik az óvoda előtti tujákat Székkutason

Családi események
Augusztus hónapban:

Születés: Török Klaudia és Varjú Zoltánnak Kristóf Zoltán 
utónevű gyermekük
Házasságkötés: Szokolay Jennyfer és Kőhalmi Attila,  
Baranyi Anna és Győző-Molnár Hunor Attila
Elhalálozás: Böjti Lajos, Deák Imre András, Mayer Gel-
lértné Török Margit

Változás várható az óvoda háza táján. Lázár Judit óvoda-
vezető javaslatára a képviselő-testület mérlegelésével kivág-
ják az óvoda előtti tujákat, a tervek szerint a helyükre dísz-
fákat fognak ültetni. A részletekről Lázár Judit számolt be.

„Jó pár éve ott állnak már azok a tuják, és eddig nem is volt 
velük probléma – kezdte az óvodavezető. „Mostanában viszont 
már eléggé öregednek, főleg a járda felőli részen látszódik ez 
nagyon. Száradnak és barnulnak a leveleik, így most már min-
denképpen kezdeni kell velük valamit. A másik gond, hogy na-
gyon leárnyékolják az oda eső csoportszobákat, és így semmi 
természetes fény nem jut be. Emiatt két cél is indokolja azt, hogy 
valami mást ültessünk a helyükre. Azt tervezzük, hogy kislombú 
fák kerülnek majd oda, amik ugyan nem adnak akkora árnyékot 

a falakra és az ab-
lakokra, de a tuják 
felett sajnos eljárt 
az idő. Minden-
képpen megoldást 
kellett találni. Itt 
az ideje kicserélni 
őket.”

Arról is beszélt 
Lázár Judit, hogy 
58 óvodással in-
dult el a nevelési 
év, köztük 19 kis-
csoportossal. „A 
nevelési év elejé-
től több óvintéz-
kedést is beve-
zettünk. Sokkal 
sűrűbben és ala-
posabban mosunk 
kezet a gyerekek-
kel, figyelünk arra, 
hogy a csoportok külön játsszanak az udvaron, ne érintkezzenek 
egymással. A szülők nem jöhetnek be az épületbe, a gyermeke-
ket az udvaron adjuk át nekik a nap végén. Tartjuk a szülőkkel 
a kapcsolatot, folyamatosan informáljuk őket az aktualitásokról 
– zárta szavait az intézményvezető.

ká
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Elindult a tanév a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
székkutasi tagintézményében 

Szeptembertől alapfokú művészeti oktatás indult Székku-
tason. A tanévkezdésről és az eddigi tapasztalatokról Vágó 
Jánost, az intézmény igazgatóját kérdeztük.

„Székkutason az iskolánk kihelyezett tagozatot létesített. En-
nek az oka az, hogy az országban átszervezés történt a művé-
szeti iskolák terén – kezdte beszámolóját az intézményvezető. 
„Idén szeptembertől kezdődően megszűnt az a lehetőség, hogy 
a gyermekek az általános iskolákban művészeti oktatásban is 
részesüljenek. Ha valamelyik településen, vagy valamelyik is-
kolában szeretnének művészeti oktatást megvalósítani, ahhoz 
a járáson belüli művészeti iskolát kell, hogy megkeressék az il-
letékesek. Nálunk ebben Mindszent, Mártély és Székkutas van 
benne Hódmezővásárhely mellett. Tehát, a Péczely Attila Alap-
fokú Művészeti Iskola az az intézmény, ami ezeken a települé-

seken a művészeti oktatást állami keretek között végezheti. – 
magyarázta Vágó János.

Arról is érdeklődtünk, hogyan zajlanak a hétköznapok az is-
kolában. „Egyelőre csak két hangszert, zongorát és furulyát le-
het tanulni, illetve a hozzá kapcsolódó elméleti órák is kötelező-
ek, ilyen a szolfézs. Mindemellett képzőművészetet is tanítunk” 
– mondta az intézményvezető. Vágó János szerint a vártnál több 
diák érdeklődik a képzés iránt. „Kilenc zongoristánk van, furu-
lyásként egyelőre öt tanuló tanul az intézményben. Ők mind-
annyian járnak szolfézsra is. Ezen kívül tizenheten jelentkeztek 
képzőművészetre. Eddig úgy tűnik, hogy népszerű a dolog, és 
azt remélem, hogy a következő években is hasonló érdeklődés 
övezi majd a képzést. Jelenleg 30 diák jár a tagintézménybe. – 
zárta szavait az intézményvezető. ká

Megszerezte első győzelmét 
a Székkutas TC

Augusztusban elrajtolt a Csongrád-Csanád megyei labdarúgó 
élvonal. A Székkutas TC kezdésként rögtön a bajnokaspiráns Ma-
kóval mérkőzhetett, ám egy héttel később meglett az első pont, 
szeptemberben pedig az első győzelmét is megszerezte a csapat.

Nem is kezdődhetett volna nehezebb mérkőzéssel a Csong-
rád-Csanád megyei labdarúgó I. osztály a Székkutas TC számára. A 
Makó FC érkezett vendégségbe egy olyan mérkőzésre, ahol sejteni 
lehetett, hogy a hagymavárosiak villámrajtot vennének. Ebben nem 
kellett csalódni, már a harmadik percben megszerezték a vezetést 
és végül 7-0-ra nyerték meg a találkozót.

A második körben, az UTC ellen azonban már bőven volt keres-
nivalója a kutasi labdarúgó csapatnak. A gyors gól ekkor már Daraki 
nevéhez fűződött, ám a helyzetkihasználás nem volt tökéletes. Az 
emberelőnyös helyzettel sem tudott 100%-ban élni a csapat, így vé-
gül csak pontot csenni sikerült.

A Szentes elleni találkozón is hamar megszületett a gól, sajnos a 
Kurca-partiak részéről, akik végül szűk sikert arattak, 2-1-re nyertek. 
Ha kicsit jobban sikerült volna kihasználni a lehetőségeket, akár az 
első győzelmét is megszerezhette volna a Székkutas TC.

A 4. fordulóban a Mórahalom ellen sem lehetett könnyű találko-
zóra számítaniuk Bartyik Norbertéknek. Nem is lett az a párharc, az 
első félidőben még tartotta magát a csapat, a fordulás után viszont a 
Mórahalom magabiztosan megnyerte a találkozót.

A Kiskundorozsma elleni hazai mérkőzésen azonban megtört a 
jég, Daraki, Rácz és Szabó góljaival megérdemelt és szép győzelmet 
aratott a kutasi csapat, a szezonban az elsőt, ami akár lökést is adhat 
a folytatásra. Igaz, újabb két nehéznek ígérkező meccs vár az együt-
tesre, szeptember 25-én a Szeged 2011 II-es csapata ellen, majd a 
mindig erős Tiszasziget érkezik október 3-án Székkutasra. 

A bajnoki tabella állása az 5. fordulót követően
1. Tiszasziget 13 pont 
2. Makó FC  12 pont 
3. Apátfalva SC 10 pont 
4. Algyő SK 9 pont 
5. Mórahalom VSE 7 pont 
6. Szeged 2011 II. 7 pont 
7. HFC II. 6 pont 
8. Szentesi Kinizsi 6 pont 
9. Szegedi VSE II. 6 pont 
10. Kiskundorozsma 6 pont 
11. Bordány SK 4 pont 
12. Székkutas TC 4 pont 
13. UTC 1913 1 pont 
14. Csongrád 0 pont
Megjegyzés: A kupameccsek miatt a Makó FC, Mórahalom VSE, 

Algyő SK, Bordány SK eggyel kevesebb mérkőzést játszott. szcs

Miért fontos a rágcsálóirtás?
Az élelmiszer-biztonság megteremtése érdekében lényeges 

a fertőző betegségeket terjesztő, egészségügyi szempontból 
káros rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának meg-
akadályozása. A rágcsálók elleni védekezés kettős feladat, rész-
ben az ártalom megelőzése, részben a kártevők elpusztítása.

A rágcsálóirtás alapvetően szükséges minden lakossági és üzleti 
épület esetén, de kiemelt fontosságú az olyan helyeken, ahol élel-
miszer feldolgozás vagy tárolás, illetve egészségügyi ellátás folyik. 
A rágcsálóirtás járványügyi fontossága régóta ismert; ezek a kis 
négylábú kártevők rengeteg betegséget hordoznak, amely komoly 
veszélyt jelent az emberekre, emberi közösségekre, sőt a háziál-
latokra is. ezen okok miatt lett törvényileg kötelező a rágcsálóirtás 
szinte minden fejlett országban.

Az egerek által terjesztett legfőbb betegségek: szalmonella, 
fertőző agyhártyagyulladás, tularémia, takonykór, sertésorbánc, 
baromfipestis, száj- és körömfájás. A patkányok által terjesztett 
legfőbb betegségek: pestis, leptospirosis, trichinellosis, kiütéses 
tífusz, vírusos hemorrhagiás láz.

A patkány kisebb haszonállatokat – naposcsibe, kisliba – is 
megtámad, ha éhes, harapásával ún. patkányharapási lázat is ter-
jeszt az egyéb betegségeken túl. Az egér az élelmiszer megdézs-
málásán kívül is nagy veszteségeket okoz; megrongálja a termé-
nyek csomagolását a raktárakban, befészkel a falakba, zugokba, 
ráadásul a vezetékeket is elrágja, komoly műszaki károkat okozva.

A rágcsálóirtás a mezőgazdasági tevékenységet folytatók szá-
mára az egyik leglényegesebb feladat, ha szeretnék terményeiket 
és állataikat biztonságban tudni.

Rágcsálóirtás házilagosan
Fontos tudni, hogy az egér és a patkány eltérő életmódot foly-

tat, így nem lehet ugyanazokat a módszereket alkalmazni.
Egér: A mai modern ragacsos csapdák, amikbe az állat bele-

ragad és – típustól függően – vagy a méreganyag végez vele, vagy 
agyonütik. Ez a módszer nagyobb egérpopuláció ellen nem haté-
kony, hiszen egy csapda csak egyetlen állatot fog el, a fészekalj 
megmarad és szaporodik.

Patkány: Korábban a rágcsálóirtás többnyire egyszerű patkány-
méreggel zajlott, manapság pedig direkt e célra kifejlesztett pat-
kányfogó dobozok kihelyezésével orvosolják a problémát.

A rágcsálóirtás és a vonatkozó jogszabályok
1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdés szerint:
„A betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból 

káros, külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók 
irtásáról a terület, épület tulajdonosának, illetve kezelőjének rend-
szeresen gondoskodnia kell. A terület, illetve épület használói az 
irtást tűrni kötelesek.”

forrás: https://www.arzenkft.hu/ragcsaloirtas.html
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2020. augusztus 28-án ünnepelte 100. születésnapját Ju-
hász-Nagy Lajosné, Iduska néni, akit a kerek évforduló okán 
a település önkormányzata ajándékkal lepett meg, Labozár 
Antal nótacsokorral készült számára és még a településen is 
körbevitték.

1920. augusztus 28-án látta meg a napvilágot Kezes Iduska, 
aki világ életében Székkutason élt. Az iskolát is a településen 
kezdte meg, majd később tervezte, hogy a városban folytatja 
tanulmányait, azonban a fiatal lány inkább szüleivel szeretett 
volna maradni és a munkát választotta, a jószágokat. Tizenéves 
korában már az állatokat gondozta, ha kellett a teheneket fejte, 
de a finom kenyér és lepény elkészítésének csínját-bínját is ki-
tanulta, nem volt olyan teendő a tanyán, amit ne csinált volna 
meg szívesen. Ez a lelkesedés és a jószágok szeretete később 

sem múlt el. Az állatokkal foglalkozott, főzött, sütött és mindig 
tett-vett, ahogy Á. Nagyné Aranka, az ápolója fogalmazott be-
szélgetésünk során: „Iduska néni ledolgozta az egész életét!”

„Akkoriban azt ettük, amit megtermeltünk. Nem igazán vásá-
roltunk semmit, se húst, sem zöldségeket. Mindent megtermel-
tünk magunknak” – idézi fel Iduska néni - talán pont ez lehet 
a 100 év titka, morfondírozhatunk el magunkban. Amikor arról 
kérdezzük, hogy ennek egyáltalán van-e titka, csak elmosolyo-
dik. A munka mindenképpen megedzette őt, de talán a gene-
tikát is említhetjük, a beszélgetés során kiderült, hogy Iduska 
néni dédnagymamái 88 éves korukig éltek, de a nagymamája is 
megélte a 92 éves kort.

Iduska néni egyke volt, az első házasságából fia született, aki 
sajnos már nem él, viszont az unokák és a dédunokák a mai 
napig tartják vele a kapcsolatot, Celldömölkről is, míg a család 
másik része Székkutason él – sőt Orosházán is vannak rokonok.

A 100. születésnap igazán emlékezetes volt. Székkutas Köz-
ség Önkormányzata nevében Mihály Ferenc képviselő köszön-
tette az ünnepeltet, a település legidősebb lakóját, míg Labozár 
Antal Iduska néni kedvenc nótáit játszotta el. Az ÖNO munka-
társai tortával készültek és lufikkal díszítették fel a szobát. A 
legszebb ajándék pedig talán egy kis utazás volt a településen. 
Iduska néni régóta nem hagyta el a házát, a jeles ünnepnapon 
viszont autóba segítették és körbevitték Székkutason. Iduska 
néni nagyon élvezte az utazást, elmondása szerint sokat vál-
tozott a település, de a házat, ahol korábban élt felismerte – 
emlékezőképessége egyébként bámultra méltó, mint kiderült 
minden nap elmondta a szorzótáblát, ezzel is fitten tartva elmé-
jét. Egy környékbeli utazás pedig még szerepel a tervek között, 
Iduska néni a romtemplomot látogatná meg, ha az időjárás és 
az egészsége is engedi.

Isten éltessé, Iduska néni!
szcs

A Magyar Autóklub mindig is kiemelt figyelmet szentelt 
a baleset-megelőzésre és a közlekedésbiztonságra – amely 
témák a gyermekek tekintetében még inkább figyelmet ér-
demelnek. A már megszokott programok mellett most szep-
temberben a Magyar Autóklub a székkutasi elsősök számára 
is készült egy kis meglepetéssel.

A Magyar Autóklub Dél-alföldi Regionális Szervezete évek óta 
komoly figyelmet fordít a gyermek balesetek megelőzésére és a 
fiatalok közlekedésbiztonsági nevelésére. Ennek a programnak 
a keretében korábban iskolai KRESZ-oktatások valósultak meg, 
amelyeket osztályfőnöki vagy technika órákon iktattak be, vala-
mint kerékpáros ügyességi versenyek és kerékpártúrák szerve-
zésével is igyekeznek a fiatalok figyelmét felkelteni.

„48 éve foglalkozom a közlekedéssel, a baleset-megelőzés-
sel, és rá kellett jönnünk, hogy át kell állnunk a gyakorlati meg-
oldásokra. A tantermi foglalkozások nem mindig tökéletesek, 
viszont ha kint vagyunk a szabadban, ha kerékpártúrákat vagy 
közlekedési sétákat tervezünk, a gyerekek, főleg a fiatalabbak 
számára is érdekesebbek és jobban el tudják sajátítani a tudni-
valókat” – fogalmazott Labádi Ernő, a Magyar Autóklub képvi-
selője, aki maga is székkutasi.

Ezen program keretében szeptember elsején a megyében 
a székkutasi első osztályosok kaptak egy közlekedésbiztonsá-
gi ajándékcsomagot, az iskolakezdés apropóján. A tornazsák-
ba rengeteg hasznos dolog került, több fényvisszaverő szalag, 
amelyeket a gyerekek saját magukra, kerékpárjaikra vagy tás-
kájukra is fel tudnak rögzíteni. Egy kisfüzet is a csomag része 

Isten éltesse, Iduska néni!

Közlekedésbiztonsági csomagot kaptak az elsősök
volt, amelyben a KRESZ legfontosabb tudnivalói és jó tanácsok 
kaptak helyet, valamint íróeszközökkel is meglepték az osztályt.

„Nagy sikere volt a csomagnak, a gyerekek örömmel néze-
gették annak tartalmát, a tanácsokkal ellátott kisfüzetet. A terv 
az, hogy a kialakított kapcsolatot folytatjuk az iskolával. Gyer-
meknapokon a Székkutasi Motorosok Baráti Körével eddig is 
motoroztattuk a gyerekeket, de a kerékpáros ügyességi verse-
nyek is folytatódnának. Úgy érezzük, és abban bízunk, hogy ez-
zel a tevékenységünkkel csökkenteni tudjuk a gyermek baleset 
számát és fel tudjuk hívni a figyelmet a közlekedésbiztonságra” 
– zárta gondolatait Labádi Ernő. szcs
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Minden jog fenntartva!

Amerikai kiképzéseken vett részt  
a székkutasi hadnagy

Lövész- és ejtőernyősképzésen vett részt a székkutasi Tö-
rök Ákos hadnagy. A tiszt lapunknak elmondta, hogy a két 
kiképzés összesen 8 hónapig tartott, mindkettőt az Amerikai 
Egyesült Államok területén teljesítette. Interjú következik.

K. Á.: Nem olyan 
rég érkezett meg 
az Egyesült Álla-
mokból Magyaror-
szágra. Mi volt en-
nek az utazásnak 
az oka?

Török Ákos: 
Amikor Hódmező-
vásárhelyre kerül-
tem, az első tiszti 
beosztásomba, egy 
pár hónapot töltöt-
tem el a helyőrség-
ben. Ezt követően 
kaptam egy lehe-
tőséget, hogy részt 
vehessek egy külföl-
di tanfolyamon, az 
Egyesült Államok-
ban. Két tanfolya-
mot neveztek meg, 
az egyik az amerikai 
lövésztisztek alap-
képzése, a másik 
pedig az amerikaiak 
alap ejtőernyős tan-
folyama.

K. Á.: Mi volt ezeknek a kiképzéseknek a célja?
Török Ákos: Ahogy említettem, két különböző tanfolyamról 

van szó. Az első az Amerikában felavatásra kerülő tiszteknek 
szóló szakmai, lövésztiszti képzés. Ez az alapok elsajátításáról 
szóló tanfolyam. A másik képzés célja, hogy a résztvevők elsa-
játítsák a bekötött ejtőernyős ugrások alapjait, a felszerelések 
használatát, és azt, hogy sikeresen végre tudjanak hajtani öt be-
kötött ejtőernyős ugrást, akár nappal, akár éjszaka, felszerelés-
sel vagy anélkül a különböző ledobási zónákban.

K. Á.: Miért más a bekötött ejtőernyőzés, mint a sza-
badeséses?

Török Ákos: Alapvetően két fajtája van az ejtőernyőzésnek 
katonai szempontból. A bekötött, amikor az adott légi járműn, 
a gépen belül található egy drótkötél, vagy bármilyen rögzítés-
re alkalmas eszköz, amihez hozzá tudnak rögzíteni egy olyan 
karabinert, vagy bármilyen olyan eszközt, ami a nyitást a kato-
na helyett végzi. Ez azt jelenti, hogy a katonának nem kell azzal 
foglalkozni, hogy a főejtőernyőjét nyissa. Így alapvetően nincs 
túl nagy jelentősége a szabadesésnek, mivel, ahogy elhagy-
ja a légi járművet, nyílni fog az ejtőernyője, és gyakorlatilag 
csak azzal kell foglalkoznia, hogy landoljon, miután kiugrott a 
gépből. A másik fajtája sokkal közismertebb, a szabadeséssel 
végrehajtott ugrás. Ilyenkor az ugrónak a felelőssége az ejtőer-
nyőt kinyitni. Ez sokkal összetettebb, jóval hosszabb kiképzést 
igényel. Itt nem azonnal nyílik az ejtőernyő, így szabadesés 
közben arra is szükség van, hogy a katona tudja magát irányí-
tani miközben zuhan. Mint ahogyan ez a filmes jelenetekben is 
látható, amikor a levegőben pörögnek-forognak az ejtőernyős 
emberek.

K. Á.: Hogyan zajlott a kiképzésnek egy-egy napja?
Török Ákos: A két tanfolyam között nagy különbség volt. 

Időtartamban és szakmailag is más az irányvonal. Más a sze-
repkör, és más-más emberek érkeznek ezekre a tanfolyamokra. 
Az első tanfolyamról elmondható, hogy volt egy reggeli testne-
velés-foglalkozás kora hajnalban, 4-5 óra tájban kellett kelni. A 
foglalkozás után kaptunk egy-két órát arra, hogy összeszedjük 
az adott napra a felszereléseinket, akár tantermi oktatásról, akár 
terepfoglalkozásról volt szó. A nap délután 5-6 óráig tartott. Ha 
pedig terepre mentünk, akkor már hétfőn fel kellett készülni az 
egész hétre, mert egész héten kint voltunk. A másik tanfolyam 
napirendjét már a vírus is befolyásolta. Alapvetően viszont ott is 
korán kellett kelni, majd testnevelés, tisztálkodás következett, 
ezután reggel 8-9 órától kezdve egészen délután 6-ig, vagy ha 
még korábban kezdtünk, akkor délután 3-ig tartottak a napok. 
Az ejtőernyős képzés végén indult az ugróhét, ott akár már haj-
nal 2-3 órától este 10-ig is eltartott a kiképzés. Rengeteg embert 
kellett a gépekből kiugratni, és ezt mind végig kellett várnunk, 
mivel általában egyszerre hagytuk el a repülőtér környékét.

K. Á.: Ki tudna-e emelni valamilyen fontos gondolatot 
vagy élményt az ott töltött 8 hónappal kapcsolatban?

Török Ákos: Nagy tapasztalat volt ez az egész. Mind az uta-
zást, mind a katonai részét tekintve, de turista szemmel nézve 
is. Rengeteg helyre el tudtunk jutni így a keleti part déli részén, 
akár a legdélebbi pontjaira is, amikor volt rá lehetőségünk. Azt 
gondolom, hogy minden szempontból nagyon hasznos volt ez 
az utazás. Katonailag abból a szempontból, hogy szakmailag 
egy új irányt ismerhettünk meg, hasznos volt, hogy kapcsolati 
rendszert építettünk ki, mert a külföldiekkel is nagyon hasonló 
utat jártunk be.

K. Á.: Több külföldi állampolgár is részt vett a kiképzé-
sen?

Török Ákos: Ezen a konkrét kiképzésen velem egy osztály-
ban egy másik magyar honvédtiszt vett részt, ezen kívül külföldi-
ek voltak még hatan, továbbá megközelítőleg 150 résztvevővel 
indult el a mi századunk a képzésen. A mi képzésünkkel párhu-
zamosan még több magyar tiszt is végzett Amerikában külön-
böző iskolákat.

Komjáti Ági


