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Csokikészítés házilag – lehetséges?
Bonbon? Táblás csoki? Vagy egyenesen csokiszobor? A 

Rádió 7 A Mi Reggelünk című műsorában a Székkutason 
dolgozó Szél Zsuzsanna kézműves csokoládékészítő mester 
nyilatkozott a csokoládé világnapja alkalmából.

Komjáti Ági: Egyre szélesebb körben válik népszerűvé az, 
hogy otthoni körülmények között állítjuk elő az édességeket, 
igényeinknek megfelelően. A folyamat nem mindig a legegy-
szerűbb, de vannak, akik a csokikészítéssel is kísérleteznek 
a konyhájukban, különösebb szakértelem nélkül. Van rá 
bármilyen esély, hogy laikusként is finom, minőségi csokit 
állítsunk elő?

Szél Zsuzsanna: Otthoni körülmények között rendkívül jó 
minőségű csokit nem valószínű, hogy elő tudunk állítani. Egyéb-
ként ahhoz, hogy otthon el tudjuk készíteni a saját csokoládén-
kat, nagyon kevés dologra van szükségünk. Kell egy spatula, 
egy tál, mikró, vízgőz, néhány edény. Meg kell álmodnunk, hogy 
mit szeretnénk csinálni: krémet, tölteléket, marcipánnal töltött 
csokit… Vannak már erre is szakboltok, ahol a hozzávalókat be 
tudjuk szerezni, illetve a szükséges eszközöket is: például szili-
konformát meg egyebeket. Otthon is meg tudjuk már valósítani 
a saját kis „bonbonvilágunkat”.

Szeri Csabi: Milyen csokoládéra van ehhez szükség? Mi-
lyen alapanyagot érdemes választani?

Szél Zsuzsanna: Csokoládépasztillát lehet beszerezni az 
ezekre szakosodott üzletekben. Árulnak már jó minőségű alap-
anyagot. Ha már magunknak készítünk csokoládét, akkor pró-
báljuk meg az étcsokoládénál a 60%-os száraz kakaótartalmat 
megcélozni. Tejcsokinál 35% körül próbálkozzunk. Ezek azok az 
alapanyagok, amelyekből már otthon is lehet jó minőségű bon-
bont készíteni, vagy akár táblás csokoládét.

Komjáti Ági: Az eddigi pályád során mi volt a legkedve-
sebb, vagy a legkülönlegesebb dolog, amit csokoládéból 
kellett készítened?

Szél Zsuzsanna: Amit ki tudnék emelni, az a szarvasgombás 
olajjal ízesített étcsokoládé. Én Budapesten végeztem, a Szent 
István Egyetemen, csokoládé-, kávé-, és teakészítő mesterként. 
Ott a legkülönlegesebb az volt, amikor a csokoládé-artisztika vi-
lágába bele tudtam kóstolni. Egy csokiszobrot készítettem, ami 
kizárólag ehető anyagokból állt. Itthon szoktam is mesterkedni: 
házi konyakmeggyes bonbont szoktam készíteni. Ezt a három 
dolgot tudnám kiemelni, ami leginkább én vagyok.

ká.
fotó forrása: vasarhely24.com

Aratóünnepet tartott a Sóshalmi Olvasókör
A Sóshalmi Olvasókör a pandémiás időszak után ismét 

megrendezte az aratás ünnepét. Az Olvasókör már 150 éve 
is létezett, és a tanyagazdaságokat fogta össze. Az arató 
ünneppel szerettek volna a régi idők kézi aratásáról meg-
emlékezni. 40 éven keresztül a betiltások alatt ezek a meg-
emlékezések elmaradtak, de 1987-ben újra megalakult az 
Olvasókör.

A hagyomány szerint az Aratóünnep lovas felvonulással kez-
dődik, de idén lóegészségügyi okokból ez elmaradt. A brigád az 
Olvasókör udvaráról az egyik helyi gazda földjére vonult át arat-
ni. Miután elvégezték a munkát, Bán Csaba református lelkész 

mondott kenyéráldást. A fő rendezvényhez egy fórum is társult, 
amin az egyik gazdakör jövőbeli feladatait vitatták meg. Ebéd 
után az Árendás néptáncegyüttes szórakoztatta a közönséget, 
ami remek hangulatú mulatozásba fordult át. Még Labozár Tóni 
bácsi is rázendített a hegedűjére.

Molnár Ernő, az Olvasókör elnöke beszélt arról is, hogy a 
Covid-19 miatt teljesen zárva tartottak, nem tudtak semmilyen 
rendezvényt szervezni. Az Aratóünnep szervezésébe is csak 
azért mertek belevágni, mert az udvaron szokták megtartani 
az eseményt. Az Olvasókör tagjainak felmenői mind mező-
gazdasággal foglalkoznak, így mondhatni, a génjeikben van a 
termőföld szeretete. Molnár Ernő fontosnak tartja a kenyér, az 
ennivaló iránti tiszteletet, ami manapság igencsak megkopott. 
„Régen a kenyér szent volt, manapság viszont rengeteg fajta ke-
nyeret árulnak például a hipermarketekben. Ha belegondolunk, 
milyen áldozatos munkával készül a kenyér, akkor valószínűleg 
felmerül bennünk az, hogy jobban kellene tisztelni a megter-
melt ennivalót, csak annyit venni, amennyi elfogy” – mondta 
Molnár Ernő.

Az Olvasókör az 1848. márciusi események hatására Szametz 
András honvéd kezdeményezésére jött létre. A Széchenyi-féle 
kaszinók mintájára szerettek volna egy művelődési lehetőséget, 
hiszen az olvasókörök régen leginkább emiatt jöttek létre. Az 
volt a céljuk, hogy az újabb gazdálkodási módszerekkel meg-
ismertessék az embereket, ami persze nem volt akkora ugrás 
annak idején, mint manapság a gépesítés. Ezen kívül újságokat 
járattak, próbálták a ’48 szellemét tovább vinni a kiegyezés után.

ká.
fotó forrása: delmagyar.hu/ Kovács Erika
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15 millió búzaszem – az összetartozás jegyében
Több mint 1 évtizede hirdetik meg a Magyarok Kenyere 

– 15 millió búzaszem programot. A kezdeményezésről Szél 
István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Csanád 
megyei elnöke beszélt. Székkutas vonatkozásában Rostás 
Péter alpolgármestert kérdeztük.

MJ: Minden évben megszervezik a Magyarok Kenyere kez-
deményezést. Milyen céllal teszik mindezt?

Szél István: Immár 11 éve működik a Magyarok Kenyere 
program, amely tavaly óta alapítványi formában közhasznúan is 
tevékenykedik. A legfontosabb célunk, hogy minél több gazda 
azt érezze, és úgy is gondolja, hogy mindenféleképpen érdemes 
adományozni és adakozni a rászoruló alapítványoknak, illetve 
szervezeteknek. A tavalyi év az összetartozás éve volt. Egy igen-
csak vészterhes időszakról beszélhetünk, a pandémia is jelen 
volt. Rekordszámú, csaknem nyolc és félezer gazda gondolta 
úgy a Kárpát-medencén belül és kívül, hogy mindenféleképpen 
szükséges erre a célra szánni, adományozni. Úgy gondolom, 
hogy 2021 is erről fog szólni. 2020-ban több mint 480 Csong-
rád-Csanád megyei gazda érezte kötelességének, hogy csatla-
kozzon a kezdeményezéshez. Remélem, hogy idén is legalább 
ennyien, ha nem többen fognak részt venni az akcióban.

MJ: Hol voltak a gyűjtőpontok a megyében belül?
Szél István: A gyűjtőpontok Hódmezővásárhelyen, Makón, 

Mórahalmon, Pusztaszeren, Szeged-Szőregen, Csongrádon, 
Szegváron és Fábiánsebestyénen voltak. Minden helyszínen 
dolgozott egy felelős a gyűjtés ideje alatt, aki vagy a MAGOSZ, 
vagy a Kamara jóvoltából felügyelte az eseményeket. Tavaly 21 
ezer kilogramm búzát gyűjtöttünk. Azt szoktam mondani, nem a 
mennyiség a lényeg, hanem a minőség, és elsősorban az, hogy 
valaki ehhez kapcsolódhasson, és azt érezze, hogy minden ma-
gyar ember felelős minden magyar emberért. Ez történt tavaly 
és idén is. Tavaly 9000 kilogramm nagyon jó minőségű lisztet 
őröltünk. Ebből kicsivel több, mint 2000 kilogramm került a Ka-
mara és a MAGOSZ által fenntartott központba. Ezután mindezt 
szétosztották határon túli szervezetek számára, és a fennmara-
dó 7000 kilogramm pedig Csongrád-Csanád megyei segélyszer-
vezetek, egyházközségek, önkormányzatok kapták meg, akik 
igényelték, és osztották szét szegényebb sorsú társaik között.

MJ: Ha jól tudom, nem csak búzát, hanem pénzadomá-
nyokat is fogadnak.

Szél István: Tavaly óta közhasznú alapítványról beszélünk. A 
pénzadományokat is szívesen fogadjuk. Rengeteg visszajelzés 
érkezett a gazdák részéről. A megye eléggé szerteágazó, és ha 
csak a Homokhátságról beszélünk, és nem gabonával foglalko-
zik az adott gazda, hanem gyümölcs-, vagy zöldségtermesztés-
sel, akkor ő nem tud hozni búzát, pedig szívesen adományozna. 
Most már lehetőség van arra, hogy anyagi segítséggel váltsa ki 
szándékát. Mindenkit arra kérünk, és arra biztatunk, hogy segít-

se ezt a nemes kezdeményezést, hiszen már 11 éve működik 
Magyarországon a Magyarok Kenyere jóvoltából.

MJ: Hogyan lehet pénzt adományozni a nemes célra?
Szél István: Van az alapítványnak egy oldala Facebookon, 

a Magyarok Kenyere Alapítvány. Ott megtalálható mindenféle 
szükséges adat a segítségnyújtáshoz, mint például a bankszám-
laszám.

MJ: Minden évben nagy esemény az Összeöntés Ünnepe. 
Idén ez mikor lesz?

Szél István: Tavaly Szarvason volt, idén viszont már Csong-
rád-Csanád megyében szervezzük meg. Augusztus 6-án, 16 óra-
kor kezdődik az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparban. Nagy fela-
dat a gyűjtés után megszervezni az Összeöntés Ünnepét, hiszen 
általában ez egy több ezres nagyságrendű rendezvény szokott 
lenni. A Kárpát-medence határain túlról is jönnek a gazdák, és 
ilyenkor eltöltünk együtt egy délutánt. Jelképesen összeöntjük a 
búzát, ezután ezt megőröljük. A határon túlról érkezik a só, a víz, 
a kovász, és minden, ami a kenyérhez szükséges.

MJ: A megyében milyen intézmények kapnak az adományból?
Szél István: A tavalyi évben szerzett tapasztalatokat tudom 

mondani, illetve azt, hogy ezt minden évben átgondoljuk, meg-
kérdezzük. Előző évben a Máltai Szeretetszolgálat, a Vöröske-
reszt, a Johannita Segítő Szolgálat kapott, valamint az ÁGOTA 
Alapítvány Szegeden. Tudtunk adni még a szentesi és a csong-
rádi egyházközösségnek. Volt két olyan önkormányzat továbbá, 
aki igényt tartott erre. Olyan szervezetek kapják ezt, akik kap-
csolatban állnak azokkal az emberekkel, akiknek erre szüksé-
gük van. Ők tudják azt, hogy hol van az adománynak jó helye. 
5 kilós kiszerelésben készültek el a liszteszsákok, ezeket kapták 
meg az érintett családok. 

MJ: Székkutasról jelentős adomány érkezett. Miért tartják 
fontosnak a településen, hogy segítsék ezt a programot?

Rostás Péter: Székkutason már hagyomány a búzagyűjtés. 
Többen megkerestek, hogy mikor és hol lesz a búzagyűjtés. Én 
ezt a feladatot magamra vállaltam.

MJ: Hányan adományoztak Székkutasról?
Rostás Péter: 32 személytől gyűjtöttünk össze búzát. Úgy 

gondolom, a székkutasi emberek jó szándékúak, többen meg-
kerestek, olyanok is, akiknek nincs földjük, csak valamilyen 
módon érintettek a mezőgazdaságban. Azt kérdezték, milyen 
úton-módon tudnának hozzájárulni a segítségnyújtáshoz – fizet-
hetnének-e valahogy, vagy ha kell, „le is dolgozzák”.

Továbbra is fogadják az adományokat a Magyarok Kenyere 
program keretében, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csong-
rád-Csanád Megyei Igazgatóságán, a 06-62-423-360-as telefon-
számon lehet érdeklődni.

mj/ká.
fotó: magyarok-kenyere



XII. évfolyam 5. szám4

523 adományozó  
és 25.700 kilogramm búza!

Mi, Csongrád-Csanád megyeiek ismét megmutattuk, hogy 
milyen hatalmas erő van az összefogásban. Megmutattuk, hogy 
nem csak szavakban, hanem tettekben is összetartozunk.

Büszke vagyok arra, hogy 2021-ben a Magyarok Kenyere 
program minden eddiginél nagyobb sikerrel zárult térségünk-
ben. Szeretném, ha ezt a szívmelengető eredményt közösen 
ünnepelhetnénk meg augusztus 6-án, Ópusztaszeren, a Nem-
zeti Történeti Emlékparkban, ahol jelképesen összeöntjük a 
magyarországi megyékből és az elszakított területekről érkezett 
búzaadományokat.

Legyünk együtt, fejezzük ki szolidaritásunkat, mutassuk meg 
a nemzeti összetartás fontosságát, s azt, hogy minden magyar fe-
lelős minden magyarért! – nyilatkozta Szél István polgármester.

300 hektár égett le 
Székkutas közelében,  
az összefogás segített

A nyári kánikula és a július elejére jellemző csapadékmen-
tes időszak sajnos a pusztító tüzeknek kedvezett. Július 8-án 
Székkutasnál 300 hektár vált a lángok martalékává.

Július 8-a, csütörtök igazi forróságot hozott az Alföldre, így 
Székkutasra is. A kora délutáni órákban érkezett a katasztrófavé-
delemhez a riasztás, mely szerint 50 hektáron kezdett el égni és 
lángolni a szárazfű a község határában. A Csongrád-Csanád- és 
Békés megyei tűzoltók órákon tartó küzdelmet folytattak az egyre 
nagyobb területeket elnyelő lángnyelvekkel. Úgy tudni, hogy egy 
mezőgazdasági gépből pattant ki a szikra, a tűz pedig hamar be-
kebelezte a tarlót.

A mindent elemésztő tűzzel egyre több és több tűzoltó vette fel 
a harcot. Az orosházi és mezőkovácsházi hivatásos lánglovagokat 
Hódmezővásárhelyről, Csongrádról, Szegedről, Békéscsabáról és 
Szarvasról is követték egységek, a katasztrófavédelmi műveleti szol-
gálat is a helyszínre érkezett. Tizenkilenc járművel összesen ötvenöt 
tűzoltó fogott össze a beszámolók szerint, hogy mentsék a menthe-
tőt, több helyi gazda is segítette a megfeszített feladatvégzést. 

Végül 300 hektárnyi terület vált a tűz martalékává: megsemmisült 
egy marhák tartására szolgáló, használaton kívüli nyári szín is, ám a 
tűzoltóknak hála a közeli marhatelepre nem terjedtek át a lángok.

Ötös, azaz a legmagasabb riasztási fokozat volt érvényben a 
székkutasi tűznél, ám a lánglovagok és a helyi gazdák ismét tanú-
bizonyságot tettek bátorságukról és összefogásukról.

Köszönjük a segítséget!
szcs

Fotó: Szél István, Donka Ferenc, promenad24.hu
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Újranyitott a Pince Klub
Ismét várja a székkutasiakat a Pince Klub. A megszokott 

jó hangulat továbbra is garantált, ráadásul az őszi tervek 
igazán jól csengenek. Gojdár Balázs üzletvezető nyilatkozott 
a Kutasi Híreknek.

Több évtizede Székkutas egyik kedvelt közösségi pontja a 
Pince Klub. A legutóbb Forrai Tibor üzemeltetése mellett várták 
a vendégeket, ráadásul ebben az időszakban nem csupán a ne-
dűk kimérésében jeleskedtek, hanem pazar ételekkel is bővült 
a kínálat. A pandémia alatt sajnos a Pince Klub is bezárt, azon-
ban nem rég az önkormányzat támogatásával, Gojdár Balázs 
üzletvezetésével ismét kinyithatta kapuit a hely.

A Pince Klub és szolgáltatásai szorosan kapcsolódnak a Nyári 
Esték szabadtéri programsorozathoz, az ital- és pizza-fogyasz-
tásban is a szórakozni vágyók jó barátja a klub, természetesen a 
kerthelyiséggel együtt.

„A nyári időszakban saját szervezésű programjaink nem lesz-
nek, most a Nyári Estéké a főszerep. A nyári időszakot köve-
tően azonban minden hétvégén szeretnénk megmozdulásokat 
szervezni. Nem feltétlen csak koncertekre kell gondolni, hanem 
akár kvízest, társasjáték est vagy csocsó- és dartsbajnokság is 
szerepel a tervek között” – fogalmaz Gojdár Balázs.

Az üzletvezető hozzátette, hogy mivel a település egy igazán 
fontos közösségi teréről van szó, így természetesen a helyi civil 
szervezetek és magánszemélyek ötleteire is nyitottak.

Néhány változás is történt a klubnál. Mostantól a csocsó is el-
érhető, valamint a kerthelyiségben egy nagytévé is várja azokat, 
akik a sporteseményeket – a cikk megírásának pillanatában, 
akár az olimpiát – szeretnék nyomon követni. A hétvégéken pe-
dig különböző akciókkal is várják a vendégeket.

Továbbá azt is megtudtuk, hogy a pizzák továbbra is szerepel-
nek az étlapon, a hamburgerek és frissensültek azonban egye-
lőre nincsenek ott a kínálatban. Gojdár Balázs elmondta, hogy 
a hosszabb távú tervek között a menüztetés gondolata is felme-
rült, így az ételkínálatban még történhetnek változások.

2021. július 23. napján Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas szín-
művész és Udvarhelyi Boglárka énekművész „Nőkből is megárt 
a sok” című műsorával kezdetét vette a Székkutasi Nyári Esték 
elnevezésű programsorozat. A több mint egy órás előadást 22 
órától a Jump Rock Band zenekar nagysikerű koncertje követte. 
A fiúk visszatérő vendégnek számítanak a településen és ismét 
fergeteges hangulatot teremtettek a Főtéren. Több százan töl-
töttek el egy kellemes estét a művészek és helybéli ismerőseik 
társaságában.

A rendezvénysorozat 2021. július 31-én, szombaton a szegedi 
Party Art’s OK zenekar 21 órakor kezdődő koncertjével folytató-
dik és egészen augusztus végéig tart. 

szcs

További fotók a Székkutasi Nyári Estékről
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Egészségmegőrzés a kánikulában  
– interjú Dr. Bakos Attila háziorvossal

A nyári melegben legalább dupla annyi folyadékot érdemes 
fogyasztani, mint az év más időszakaiban – erre hívta fel a fi-
gyelmet Dr. Bakos Attila háziorvos. A doktor szerint ilyenkor a 
legfontosabb, hogy elegendő cukormentes innivalót fogyasz-
szunk.

„Gyakran jelentenek hőségriadót a nyáron. Szeretném felhív-
ni mindenkinek a figyelmét arra, hogy érdemes legalább 2-3 li-
ter folyadékot fogyasztani, de azok, akik nagyobb testméretekkel 
rendelkeznek, akár 4 litert is megihatnak. Akik nagyon melegben 
dolgoznak, vagy munkájuk során rendkívüli izzadásnak vannak ki-
téve, ennél még akár többet is ihatnak” – fogalmazott Dr. Bakos At-
tila. A doktor kiemelte, hogy mindenképpen cukormentes legyen 
az elfogyasztott folyadék. „A plusz kilók nyáron se kímélik az em-
bert, ezek nem hiányoznak senkinek.”

A háziorvos beszélt arról is, milyen veszélyek leselkednek az idő-
sebb korosztályra a kánikulában. „Az idősebb társaink nem mindig 
éreznek szomjúságot koruk sajátosságaiból adódóan, így ők gyak-
ran nem is érzik, illetve nem veszik észre, ha nem fogyasztottak ele-
gendő folyadékot. Ez a jelenség a természetes öregedés része. Erre 
érdemes figyelni a családtagoknak is. Napi másfél, két kancsó víz 
fogyjon el. Természetesen egy 40 kilós idős hölgynek nincs szüksége 
a napi 4 literre, az arányokra azért figyeljünk. Azoknak az időseknek, 
akik például memóriazavarban szenvednek, érdemes naponta akár 
többször is telefonálni, kérdezzük meg tőlük, hogy elfogyott-e már 
az a kancsó víz az adott napon. Erre akár munkavégzés közben is 
fordíthatunk egy kis időt” – mondta el Bakos Attila.

A forróságban a napszúrás veszélye is megnő. „Tartózkodjunk 
a közvetlen napfénytől, inkább húzódjunk be az árnyékba, ameny-
nyire csak lehet. A fényvédelemért is sokat tehetünk. Használjunk 

magas faktorszámú naptejet, viseljünk szalmakalapot, vagy olyan 
fejfedőt, ami takarja a fejünket, tarkónkat” – osztotta meg intelmeit 
az orvos, de arról is beszélt, hogy milyen szimptómái lehetnek a 
napszúrásnak. „Ezek lehetnek teljesen általános tünetek is, mint 
például a fejfájás, hányinger, szédülés, ingerlékenység, fáradé-
konyság, hőemelkedés. Akár egyfajta borzongás érzése is jelent-
kezhet. Legtöbbször ebben a formában szokott megmutatkozni 
a napszúrás. Mindezt úgy, hogy nem köhög az ember, nincsenek 
légúti panaszai, de kimondott láza se. Jellemzően, aki melegben 
tartózkodik, majd utána hasonlókat érzékel, fogyasszon bőségesen 
folyadékot, vegyen be B6-vitamint, hányingercsökkentő készítmé-
nyeket. Kiemelten fontos még az, hogy hűvös helyiségben pihen-
jünk, ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk magunkon” – foglalta ösz-
sze a napszúrás jellemzőit és a tennivalókat a háziorvos.

Dr. Bakos Attila arról is beszélt, hogy milyen hatással lehet a 
klímaberendezés használata a szervezetre. „Ma már nagyon sok 
otthonban, munkahelyen kapcsolják be a klímát akár egész nap-
ra. Ezek a berendezések rendszeres karbantartást igényelnek. Arra 
mindig figyelni kell, hogy a rendszeres, éves tisztítás történjen meg, 
ugyanis baktériumfertőzéseknek vagyunk kitéve, ha nem gondos-
kodunk a tisztántartásról. A klímát úgy érdemes beállítani, hogy ne 
legyen túl hidegre, vagy túl magas fokozatra hangolva. Célszerű, ha 
a komfortérzetünkhöz hangoljuk a hőmérsékletet, nagyon ügyel-
jünk arra, hogy ne essünk vele túlzásba!” – mondta el az orvos. – 
„Ízületi fájdalmakat, arcüreggyulladást, fülfájdalmat, állkapocs-ízü-
leti gyulladást, fogfájdalmat, vagy fejfájást is lehetne említeni itt, 
hiszen számos panaszt képes okozni a klíma. Ugyanezt egyébként 
a ventilátor tekintetében is el lehet mondani.”

ká.

Több mint 1000 órában felügyelte a községet  
a Székkutasi Polgárőr Egyesület tavaly

1110 óra, 2060 kilométer, 11 polgárőr és 95 járőrözés – ez 
foglalja össze röviden a Székkutasi Polgárőr Egyesület tavalyi 
évét. Lezajlott az egyesület éves közgyűlése, melynek alkalmá-
ból Uhrin József elnökkel beszélgettünk.

ká: Miből áll pontosan a járőrök munkája? Hogyan képzelheti 
el az, aki még sosem csinált ilyet?

Uhrin József: Például, ha egy polgárőr tudja, hogy a szomszéd 
elutazott, mégis nyitva van a kapuja, akkor mi nyitott szemmel já-
runk, ellenőrizzük. Bármilyen probléma adódik, akkor mi azt rögzít-
jük, és ha a helyzet megkívánja, akkor a rendőrséggel azt közöljük. A 
vagyonvédelmen, embertársaink védelmén alapul a munkánk.

ká: Mikor dolgoznak a polgárőrök?
Uhrin József: 15-16-an vagyunk. Mindenki, amikor az ideje en-

gedi, jelentkezik. Általában hétvégén vannak a szolgálatok. Péntek 
éjszaka, szombat éjszaka, illetve rendezvények alkalmából vannak 
szolgálatban a polgárőrök. Mindig párban történik a járőrözés. 19 
órakor kezdődik a szolgálat, éjjel 2-ig tart, vagy 21 órakor, és akkor 
hajnali 5-ig. 

ká: A koronavírus járvány miatt mi változott a polgárőrök 
munkáját tekintve?

Uhrin József: Besegítettünk az önkormányzatnak, a rászorulók-
nak szállítottuk az ebédet, ez egy plusz délelőtti feladatot jelentett.

ká: Ön mióta polgárőr? Mit adja a motivációt mindehhez?
Uhrin József: Amikor elkezdtem, akkor még a gyerekeim isko-

lások voltak. Az iskolai rendezvények alkalmával jelentkezhettünk 
polgárőrnek. Én akkor jelentkeztem, és így kezdődött minden. Hosz-
szú ideig a hódmezővásárhelyi egyesülethez tartoztunk. Most már 
hatodik éve, hogy leváltunk. A törvényi előírások miatt külön egysé-

get kellett alkotnunk. Azelőtt csoportfelelőse voltam az egységnek.
ká: Batiz István, a polgárőrség megyei elnöke oklevéllel kö-

szöntötte a jubiláló polgárőröket.
Uhrin József: Így van. Varró Sándor Vilmos 15, Ráhai József 25 

éve polgárőr. Itt tenném hozzá, hogy várjuk azoknak a jelentkezé-
sét, akik úgy érzik, hogy szívesen tartoznának a kis csapatunkhoz, 
és esetleg tenni akarnak a közösségünkért valami kézzelfoghatót. 
Jelentkezni az én telefonszámomon tud, ez a 06 30 619 7374.

ká: Milyen esetekben kellett eddig beavatkoznia a polgárőr-
ségnek?

Uhrin József: Mostanában szerencsére nem volt arra példa, 
hogy be kellett volna avatkoznunk. Jó pár évvel ezelőtt azonban volt, 
hogy eltűnt személy után nyomoztunk egy éjszaka, szerencsére a 
polgár megkerült, sikerrel jártunk. Volt olyan is, hogy egy betörőt 
kellett semlegesíteni – őt elkaptuk, és értesítettük a rendőrséget. Ha 
lakossági bejelentés van, és éppen járőrözünk, akkor sokkal köny-
nyebben és gyorsabban tudunk a helyszínre érkezni.

ká: Mire hívná fel a lakosság figyelmét?
Uhrin József: Járjunk nyitott szemmel. Ha tudjuk, hogy a szom-

széd hosszabb időre elutazik, figyeljünk. Mindenkinek saját érdeke, 
hogy vigyázzon környezetére!

A Székkutasi Polgárőr Egyesület 2,4 millió forint támogatást nyert 
pályázati úton. Ebből formaruhát, a munkához szükséges egyéb fel-
szereléseket, informatikai és ügyviteli eszközöket vásároltak. Két ke-
rékpárra is beruházott az egyesület a támogatásnak köszönhetően. 
A tagok a fennmaradó összegből augusztus végén önvédelmi kép-
zésen vehetnek részt.

ká.
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Tanulás, móka és kacagás – így telt a kéthetes kutasi tábor
Székkutason már-már hagyomány, hogy minden évben több 

napos táborozásra invitálja a legkisebbeket az önkormányzat. 
Idén sem történt ez másként: legutóbb egy kéthetes kalandra 
várták a gyerekeket a pedagógusok és segítőik. A tábor veze-
tőivel és szervezőivel, Prágainé Szabó Teréziával, és Kovács 
Lászlóné Marikával beszélgettünk a tapasztalatokról és az él-
ményekről.

„19-én kezdődtek a táborok – kezdte beszámolóját Kovács 
Lászlóné Marika. – Az első heti turnusban 44 gyermekkel indul-
tunk. Az előző években is már azt vettük észre, hogy bár 30 főre 
volt meghirdetve a tábor, sokkal többen jelentkeztek, így fogad-
hattunk több gyerkőcöt. Nagyon vegyes a korosztály, éppen ezért 
úgy döntöttünk, hogy 3 csoportra osztjuk a gyerekeket. A legkiseb-
bekkel az óvónők és a védőnők foglalkoznak. Ők az óvodás kor-
osztály, a leendő elsőseink, akik 6-an vannak. Ez azért is hasznos, 
mert már nem lesz számukra az idegen az iskolával való érintke-
zés. (a tábor az iskola épületében és annak közelében zajlik legin-
kább – a szerk.) Minden korosztályos csoportnak „színe” van, így a 
legkisebbek a zöldek, hiszen még ők az „éretlenek” – mosolygott. 
„Ezután jönnek a „sárgák”, akik kicsit „érettebbek”. Ez az első és 
harmadik osztályosok közötti korcsoportra vonatkozik. 22 kisisko-
lás tartozik ide, velük tanítók foglalkoznak. A kék csoportnak én 
vagyok a vezetője, negyediktől nyolcadik osztályig tartoznak ide a 
gyerekek. Ők 16-an vannak.”

A pedagógusok arról is beszéltek, hogyan áll össze a tábor 
programja. „Próbáltuk az eseményeket úgy szervezni, hogy min-
den életkorú gyermeknek megfelelő legyen, de voltak közös prog-
ramjaink is, ahol a kicsik és a nagyok együtt tevékenykedtek. Igaz, 
hogy ez egy tábor, de a tábornak mindig vannak szabályai” – je-
lentette ki Kovács Lászlóné. – „Ezeket az első nappal tisztázzuk. 
A gyerekek között nagyon sokan rutinosak már, hiszen van olyan 
gyerek, aki már három-négy éve rendszeres résztvevője a tábor-
nak.

Prágainé Szabó Terézia vette át a szót, aki a tábori élet min-
dennapjaiba avatott be minket. „Az elmúlt években is hasonlóan 
csináltuk, mint most: minden napnak volt egy szlogenje, és ah-
hoz alakítottuk az adott nap programját. Az első nappal megszer-
veztük a tábori rendet, belaktuk a táborhelyünket. A szabályokat 
megbeszéltük” – hangsúlyozta. „Ezután a Somogyi Könyvtár és a 
Székkutasi Könyvtár jóvoltából szerveztünk egy „robotika-progra-
mot”, ezt nagyon élvezték a kicsik és a nagyok egyaránt. Tettünk 
egy kirándulást egy 5 kilométer távolságra lévő tanyára. A kiseb-
beket busszal vittük, a nagyobbak kerékpárral jöttek. Rendkívül 
jól érezték magukat a gyerekek a tanyán. Régi mesterségek esz-
közeivel ismerkedhettek meg, és régi népi játékokat játszottunk. A 
következő napon tánc-délelőttöt szerveztünk. A nagyobb lányok, 
akik járnak tánc szakkörre, bemutattak különböző táncmozdu-
latokat, koreográfiákat, a kisebbek ezt nagyon élvezték. Minden 
nap adunk teret a játéknak és a sportnak is, így a kártyajátékok, 
társasjátékok is előkerülnek ilyenkor. Naponta vannak kézműves 
foglalkozásaink is. Ekkor előkerül a horgoló- meg a kötőtű, de a 
fonást is kipróbálhatják a gyerekek. Idén a festésre is nyílt lehető-
ségünk”- foglalta össze a pedagógus.

„A Székkutasi Olvasókör pályázatának köszönhetően Bányai 
Béla festőművész látogatott el hozzánk” – tette hozzá Kovács Lász-
lóné. „A nagyobbakkal foglalkozott, különböző technikákat muta-
tott be, különleges anyagokkal is dolgozhattak. A kisebbek is részt 
vettek a foglalkozáson, de ők más technikával alkottak – például 
kézzel-lábbal festettek. Ennek a hétnek a programjához tartozott 
például az is, hogy barangoltunk Szegeden a Somogyi Könyvtár-
ban, ahol a könyvtárosok segítségével foglalkozásokon vehettek 
részt a nagyobbak. Csaknem 30 gyermek utazott ennek okán Sze-
gedre, a többiek, a kisebbek a már említett tanyára mentek. Őket, 
ugye, még foglalkoztatja annyira a könyvtár. Fontos, hogy mind a 
44 gyereket lekössük, de nehéz lenne 44 felé szakadni. A kíván-
ságaikra mindenféleképpen igyekszünk figyelni!” – mosolygott 
Kovács Lászlóné.

„A fiúk, akiknek a mozgás fontos, nagyon sokat fociznak, lab-
dáznak” – folytatta. „A Sportcentrummal nagyon jó a kapcsolat, és 
vannak segítőink is. A diákmunkások is rendelkezésünkre állnak, 
de a szociális munkásunk is csatlakozott a táboroztatáshoz, ő is 
segíti, hogy a programunk minél színesebb legyen. Tényleg azt le-
het mondani, hogy minden segítség a rendelkezésünkre áll, hogy 
jól működjön a tábor. Szerveztünk vizes játékot is, a kánikula is 
megvolt hozzá. Ezeknek tavaly is nagy népszerűsége volt. Ilyen-
kor a gyerekek hoznak fürdőruhát, lehet vízi pisztolyozni, fürdőzni, 
buborékot fújni. Az olvasókör jóvoltából táncházat is tudtunk szer-
vezni, Gazsi László táncpedagógus által. Tanév elején többen is 
jártak hozzá táncszakkörre.”

A táborok megrendezéséhez, megszervezéséhez Székkutas 
Község Önkormányzata biztosít hátteret. „Az önkormányzat hat-
hatós támogatásával többszöri étkezést kapnak a gyerekek, és 
biztosítanak számunka minden olyan eszközt, ami szükséges a 
programok lebonyolításához. Látjuk, halljuk, hogy máshol akár 20 
000 forint felett is lehet egy ilyen tábor. Nálunk a szülők most 2000 
forintos jelképes hozzájárulással segítenek be, ez fedezi például 
a buszos kirándulást” – összegezte a pedagógus. „A tábori napok 
reggel 8-tól délután 4-ig tartanak, de már reggel 7-től biztosítunk 
felügyeletet, és azt a szülőt is bevárjuk a nap végén, aki négyig dol-
gozik, így kényelmesen el tud még jönni a gyermekéért. Ez nagy 
segítség azoknak, akik korán mennek dolgozni, és tovább tart a 
munkaidejük. Akik itt vannak a táborban, visszatérő vendégeink. 
Mindenki talál a kedvére való programokat. Azok, akik egész nyá-
ron nem tudnak találkozni, itt találkozhatnak, van közösség, évről 
évre épül ez. Igyekszünk minél színesebbé tenni ezt a tábort.”

A táborokban minden évben aktualitásokkal ismerkedhetnek 
meg a gyerekek, olyan témákkal, amik akár globálisan érintik az 
embereket. „A tábor 2 hete alatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
felhívjuk az aktuális dolgokra a gyerekek figyelmét, erre épülje-
nek a feladatok és a játékok is. Tavaly flakonokból, kupakokból 
készítettünk játékokat, ez idén is megvolt. Ehhez kapcsolódott 
egy idei program is, ami arról szólt, hogy a környezetszennyezés 
mennyire veszélyezteti a hétköznapjainkat. Erre pedig figyelnünk 
kell. Környezetismereti, környezetvédelmi délelőttöt tartottunk, 
ahol a szelektív hulladékgyűjtésről is szó esett” – foglalta össze 
Kovács Lászlóné.

„Külön szerveztünk a lányoknak és külön a fiúknak is prog-
ramokat. A lányok a frizura, smink, és körömfestés világában 
mélyülhettek el, míg a fiúk fociztak, fiús játékokat játszottak. Az 
olimpiát is nézték nagy kivetítőn, és drukkoltak a magyar verseny-
zőknek. A csendes pihenőidőben – amíg nagyon meleg van – van 
lehetőség játszani is a számítógépeken. Ehhez is vannak segítőink, 
két informatikus fiú segédkezik” – zárta szavait.

Egy biztos: ezek alapján nehezen lehetne olyan felnőttet találni 
ma, aki nem szívesen lenne Székkutason gyermek!

ká.



XII. évfolyam 5. szám8

Kutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén
Kiadja: Dél-alföldi Média Centrum Kft. (6800 Hódmezővá-
sárhely, Szabadság tér 71.) Székkutas Község Önkormányza-
tának támogatásával
Felelős szerkesztő: Komjáti Ági (62/533-777)
E-mail: radio7@radio7.hu
Nyomás: Norma Nyomdász Kft. (6800 Hódmezővásárhely, 

Rárósi út 10.) Nyomdavezető: Rostás Pál
Terjeszti: Székkutas Község Önkormányzata
Megjelenik: Székkutason
Azonosítószám: ISSN 2062-3151
Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,

és nem küldünk vissza.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

Minden jog fenntartva!

Stabil létszámmal működik az óvoda
57 gyermek kezdi meg a 2021/22-es nevelési évet szep-

temberben a Székkutasi Líbor Ilona Óvodában. A kicsik 
megújult környezetben játszhatnak, ugyanis 50 millió forint 
értékben végeznek munkálatokat a nyáron az intézményben.

Lázár Judit, az óvoda vezetője lapunknak elmondta, a nyár 
során folyamatosan tartanak felügyeletet a gyerekeknek, kivéve 
azt a három hetet, amikor felújítási és karbantartási munkála-
tokat végeztek az épületben. Idén ez július 12-30. között tartott, 
azonban az önkormányzat ez idő alatt szervezte meg nyári tábo-
rát, így ekkor sem maradtak elfoglaltság nélkül az ovisok. 

Ebben az évben 19 nagycsoportos vett búcsút az intézmény-
től, és körülbelül ugyanennyien iratkoztak be, így állandó lét-
számmal működik az óvoda. Szeptembertől három csoportban 

57 gyerek kezdi meg a nevelési évet. – Néhány esztendővel ez-
előtt csak kettő csoport működött, és úgy tűnt, hogy csak egy 
nevelési évben tudunk indítani hármat. Azonban sok fiatal csa-
lád költözik a településre, így immár negyedik éve tudjuk folya-
matosan fenntartani ezt a létszámot. Ez mindenképpen növeke-
dést jelent – fejtette ki Lázár Judit.

Az elmúlt időszakban kettő óvodapedagógus távozott és egy 
fő nyugdíjba vonult az óvodából. A helyükre sikerült új munka-
erőt találni, ők augusztus elsejétől állnak munkába.

Az épület mintegy 50 millió forintból jelentős felújításon esik 
át. Ez korszerű fűtés-, elektromos- és napelemes rendszert, új 
festést, lámpatesteket, valamint bútorokat jelent. Lázár Judit el-
mondta, ezáltal egy sokkal korszerűbb intézmény áll a gyerekek 
rendelkezésére, akik szeptemberre költöznek vissza az óvodá-
ba, mivel a munkálatok miatt a nyári felügyeletet az iskolában 
töltötték.

Emellett megtartják majd az első szülői értekezletet is, ahol 
kiderül a végleges csoportbeosztás. Erre a költözéssel párhuza-
mosan, augusztus végén kerül sor.

mj

Tisztelt Székkutasi Polgárok!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasóközönséget, hogy a 
365/2021. (VI.30.) Kormányrendelet hatályba lépését kö-
vetően 2021. július 3-tól a könyvtári és levéltári, valamint a 
múzeumi szakterületen a következő változások következ-
tek be:

- A levéltárak mellett már a könyvtárak és a múzeumok is 
védettségi igazolvány nélkül, szabadon látogathatóak.

- Nem kötelező maszkot viselni az intézményekben.
- A 18. életévét be nem töltött személy koronavírus ellen 

védett felnőtt kísérete nélkül is látogathatja ezen kulturális 
intézményeket.
A Községi Könyvtár nyitva tartása:
• Hétfő-csütörtök: 7:30-16:00
• Péntek: 7:30-13:30
• Szombat: zárva
• Vasárnap: zárva

Székkutas Község Önkormányzata

Anyakönyvi hírek
Június hónapban:

Születés: Csiszár Vanessza Orsolya és Pardi Ronaldnak 
Zoé Mira, Németh Andrea és Tószegi Lászlónak Lia utó-
nevű gyermekük
Házasságkötés: Misinszki Laura Erika és Török Ákos, Já-
ger Cintia és Rácz Sándor, Bács Rebeka és Halter Chris-
topher, Lázár Flóra és Spaits János
Elhalálozás: Biszku Jánosné Móricz Magdolna, Csongrá-
di Attila, Deák Zoltánné Halász Julianna Katalin, Fazekas 
Mihály Jánosné Kiss Éva


