
Átlagosan mintegy 35 ezer forint plusz juttatást kap minden 
nyugdíjas állampolgár még ebben az évben. A gazdasági 

növekedésnek és az államháztartás stabil helyzetének 
köszönhetően döntött erről a kormányzat. 

(A részleteket a 7. oldalon olvashatja.) 

Rév és Székkutas évtizedek óta 
„testvérek” 
(4-5. oldal)

Robbanásszerű változások a 
mezőgazdaságban 
(6. oldal)

Megújul és kibővül a székkutasi piac 
(3. oldal)

Dalok szárnyán szálltak Székkutason 
(2. oldal)
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Dalok szárnyán szálltak Székkutason
A magyar nótáé volt a főszerep október 28-án délután Szék-

kutason. A Murgács Kálmán Nóta Klub szervezésében első 
alkalommal tartották meg a 14 csoportot felvonultató dalos 
találkozót. A nap folyamán Murgács Kálmán is előtérbe került.

Murgács Kálmán zeneszerző és dalszövegíró Székkutas egyik 
kiemelkedő személyisége volt. Rengeteg nótával, dallal ajándé-
kozta meg az utókort. A székkutasi Murgács Kálmán Nóta Klub 
igyekszik egybegyűjteni a neves zeneszerző műveit, és próbálják 
minél többször előadni azokat. Erre tökéletes alkalom volt a mos-
tani dalos találkozó.

Összesen 14 dalkör érkezett Székkutasra, a Murgács Kálmán 
Művelődési Házba, hogy bemutassák produkciójukat. Érkeztek 
Földeákról, Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Fábiánsebestyénről, 
Algyőről, Csongrádról, Szegvárról és természetesen Székkutasról.

A székkutasi Murgács Kálmán Nóta Klub két dalkörből, a Kamil-
la és a Kékibolya népdalkörökből jött létre. Céljuk, hogy megőriz-
zék azt a körülbelül 300 dalt, amit Murgács Kálmán hagyott az 
utókorra. A tavalyi évben megemlékezést tartottak a dalszövegíró 
halálának 50. évfordulója alkalmából. Az évfordulón a népdalkör 
kapott egy hagyatékot, ami 7 daloskönyvet, kéziratokat, kottákat 
tartalmaz. Sok dalt Szenti Ernő fel is énekelt, annak érdekében, 
hogy minél tovább meg tudják őrizni ezeket a „kincseket”.

„Arra a kezdeményezésre, hogy felvegyük Murgács Kálmán nevét, 
nagyon nagy támogatást kaptunk a polgármesteri hivataltól. Erre a 
rendezvényre is maximális támogatást kaptunk a Székkutasi Polgár-
mesteri Hivatal munkatársaitól, amiért nagyon hálásak vagyunk. Kö-
szönettel tartozunk továbbá mindenkinek, akik támogatták a csopor-
tunkat és a mostani rendezvény létrejöttét” – mondta el Kis Sándorné 
és Tóth Antalné, a Murgács Kálmán Nóta Klub két vezetője.

Szombaton a dalkörök egymást váltották a színpadon, hogy 
megmutathassák, mit is tudnak. A fellépésekre körülbelül 10 perc 
állt rendelkezésre minden csoportnak, ám ebben a 10 percben 
mindenki a legjobb formáját hozta, és egy igazi nótadélutánt csap-
tak a művelődési házban.

Fellépők: Murgács Kálmán Nóta Klub, Székkutas • Bárdos István 
és Istvánné, Földeák • Napraforgó Népdalkör, Hódmezővásár-
hely • Hagyományőrző Citera Zenekar, Algyő • Bokréta Népdal-
kör, Orosháza • Kéknefelejcs Népdalkör, Csanytelek • Borostyán 
Közösségi Klub, Fábiánsebestyén • Magyar Nóta Klub, Szegvár • 
Dankó Pista Kórus, Szeged • Őszirózsa Népdalkör, Maroslele • 
László Imre Baráti Kör, Csongrád • Harmonika Klub, Székkutas • 
Érsek Lajos Szalonzenekar, Csongrád • Szilágyi Sándorné, Szűcs 
Mihály Harmonika duó, Hódmezővásárhely • Mizsei Zoltán har-
monika, Szeged Sz.Viktor

Meggyőző fölénnyel nyert a MAGOSZ
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Ma-

gosz) mind a 19 megyében meggyőző eredménnyel nyerte meg 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyeiküldött-választá-
sát – tájékoztatta a NAK elnöke november 3-án este az MTI-t.

Győrffy Balázs ismertette: 47 394-en éltek szavazati jogukkal, 
ez mintegy 13,13 százalékos részvételi arány, amely jóval maga-
sabb a 2013-asnál. Ez nagyon komoly felhatalmazás európai ösz-
szehasonlításban is – hangsúlyozta, példaként említve, hogy Len-
gyelországban 2,8 százalék volt a részvétel a kamarai választáson.

Közölte: a leadott szavazatokból 45 563 volt érvényes, ezek 
88,36 százalékát a Magosz és szövetségesei által alkotott lista 
kapta. Úgy fogalmazott: óriási felhatalmazást kaptak a tagságtól a 
következő öt évre, és úgy gondolják, ez a visszaigazolása annak a 
munkának, amelyet az elmúlt időszakban végeztek.

Hozzátette: meg kell köszönni az ellenfélnek, a Mezőgazdasá-
gi Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) is, 
hogy korrektül végigvitte ezt a kampányt. A MOSZ 5311 szavazatot 
kapott. Mint mondta, szándékuk, hogy azokat is képviseljék, akik 
otthon maradtak, vagy akik nem a Magosz listájára szavaztak.

Győrffy Balázs megköszönte a kormánynak azt a támogatást, 
amelyet a vidék kapott az elmúlt években, és hozzátette: bízik 
benne, hogy a jó kapcsolat a továbbiakban is fennmarad.

A NAK megyei küldött-választást tartott november 3-án, a válasz-
tásra jogosult 360 ezer kamarai tag a lakóhelye vagy a székhelye 
alapján kijelölt szavazási körzetközpontban adhatta le voksát a me-
gyei küldöttjelöltek neveit tartalmazó zárt listára. Az érdekképviseleti 
szervek közül a Magosz 17 támogató szervezettel közösen mind a 
19 megyében, a MOSZ pedig 9 megyében – Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – 
adott le megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelölti listákat.

A tervek szerint az Országos Kamarai Választási Bizottság hét-
főn ülésezik és hirdeti ki az agrárkamarai megyei küldött-válasz-
tás eredményét.

Az alakuló megyei küldöttgyűléseket 2017. november 23-25. 
között tartják, a megyei küldöttek megválasztják az országos kül-
dötteket és a megyei tisztségviselőket.

Az alakuló megyei küldöttgyűlésen a megyei tisztségek betöl-
tésére a javaslatot a megyei küldöttek választása során nyertes 
listát állító jelölő szervezet jogosult megtenni.

Az országos tisztségek betöltésére az országosan legtöbb nyer-
tes megyei küldöttlistát állító jelölőszervezet tehet javaslatot, az 
alakuló országos küldöttgyűlést 2017. december 20-án tartják.

Forrás: mti.hu

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Művelődési Ház területén található 
rendőrségi parkoló bejáratát szí-
veskedjenek szabadon hagyni!

Megértésüket köszönjük!

Székkutas Község Önkormányzata

Családi események:
Október hónapban:

Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: nem volt.
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Megújul és kibővül a székkutasi piac
Lakossági fórumot tartottak Székkutason a Területi Gon-

dozási Központ épületében október 30-án kora este. Szél 
István polgármester a megvalósult, a jelenleg is zajló, és a 
jövőben megvalósuló beruházásokról is beszámolt.

A lakossági fórumon Szél István, Székkutas polgármestere 
elmondta, hogy közel 7 milliárd forint értékben kaptak fejlesz-
tési támogatást, ami látszik is a folyamatosan fejlődő település 
arculatán. A csatornázás után, az aszfaltos utak 100%-a megú-
jult, a Gregus Máté utca kivételével, ami kátyúzásra szorul. A 
járdafelújítással kapcsolatban beszámolt arról, hogy 2016-ban 
16 ingatlan előtt zajlott le ilyen jellegű munkálat, és 2017-ben, 
aki jelentkezett a programra, mindenki meg fogja tudni építeni 
a járdáját.

Teljes energetikai felújításon esnek át Székkutas intézmé-
nyei is. A Líbor Ilona Óvoda teljesen megújult, illetve az egyik 
vizesblokk renoválása október 30-án megkezdődött. A Murgács 
Kálmán Művelődési Ház 3 millió forintból fog új könyvtári búto-
rokat, valamint egy teljesen felújított emeleti mosdót kapni, va-
lamint a tetőszerkezet is cserepesre lesz kicserélve és az épület 
egy napelem rendszert is kapni fog. Szél István beszámolt arról 
is, a Mágocsi úti önkormányzati lakások is teljesen megújultak, 
a projekt 50 millió forintból valósult meg. Kitért a sportcent-
rumra is. Elmondta, hogy 25 millió forintból új padlót kapott a 
komplexum. A világítás szakaszolása is megtörtént, így nem kell 
az egész pályán az összes lámpának égnie. Egy új eredmény-
jelzőről, valamint defibrillátor beszerzéséről is beszámolt. Hoz-
zátette: napelemeket fognak szerelni a sportcsarnok tetejére, 
valamint 2018-ban a térburkolatok felújítására is sor fog kerülni.

Szél István tájékoztatta a lakosokat a református templom 
fejlesztéséről is, hiszen a parókia energetikai felújítása 50 millió 
forintból fog megvalósulni. A polgármester beszámolt az Egész-
ségház felújításáról is, ugyanis a központ teljes belső tere át fog 
alakulni, napjaink technikájának megfelelő műszereket helyez-
nek el, megújulnak a belső helységek és teljesen új elosztása 
lesz a rendelőnek. Új piaci terület kerül kialakításra, amit egy 94 
négyzetméteres épülettel fognak kiegészíteni, amiben 3 új üzlet, 
egy raktár, valamint mosdók kapnak helyet. Valamint egy 160 
négyzetméteres fedett terület is kialakításra kerül.

A polgármester kifejtette, hogy vannak még adósságai az ön-
kormányzatnak, hiszen szeretnék mihamarabb megvalósítani a 
sebesség mérésre is képes sebességkorlátozó táblát. A jelenlegi 
beruházással kapcsolatban elmondta, hogy az óvoda mosdójá-
nak restaurációja mellett, a művelődési ház is egy új kéményt, 
valamint kazánt fog kapni.

Szóba került a 47-es négysávúsítása is, amivel kapcsolatban a 
polgármester beszámolt arról, hogy 2022-re fog várhatóan elké-
szülni a kormány projektje. Lakossági kérdésre válaszolva Szél 

István hozzátette, hogy egyelőre még a pontos tervek nem ké-
szültek el, így nem lehet biztosan tudni, merre fogja a települést 
elkerülni a 47-es.

Szóba került a Rárósi út, Nagymágocsi úttal való összeköté-
se is, amiről Szél István elmondta: még mindig határozott célja 
a projekt megvalósítása, ami várhatóan 2 éven belül elkészül. A 
Pusztaszéli úttal kapcsolatban elmondta, hogy fontos tudni, hogy 
fel kell újítania az ATIVIZIG-nek az út menti árkot, utána lehet 
megkezdeni a szakasz felújítását. A polgármester a környékben 
zajló fejlesztések közül kiemelte a békéscsabai repülőtér felújítá-
sát, valamint a vasútvonal megújulását is. Tájékoztatott róla, hogy 
600 szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas kuka került kiosztásra. 
Elmondta, hogy aki még nem vette át, az november 22-ig, szer-
dánként délután 15 és 17 óra között a volt Fehér-iskola területén 
teheti ezt meg. Lehetőség van komposztáló edények ingyenes 
igénylésére is, de ez esetben a zöld hulladékot nem fogja a sze-
métszállító elvinni, hívta fel a figyelmet a polgármester.

Beszámolt arról, hogy Székkutas áll az országgyűlési válasz-
tókörzeten belül a második legjobb helyen a munkanélküli-
ség terén, ugyanis 2%-os a munkanélküliségi ráta. Szél István 
kiemelte, hogy Székkutason jelenleg hiány van a szakképzett 
munkaerőből. A polgármester elmondta, hogy a településről 
való elvándorlás, az utóbbi 2-3 évben lecsökkent: jelenleg töb-
ben költöznek be, mint el.

Lakossági kérdésként merült fel az elhasználódott elektroni-
kai cikkek elvitele. A polgármester elmondta válaszában, hogy 
hamarosan sort kerít az önkormányzat az akcióra, amiről szó-
rólapokon értesítik majd a lakosságot. Szóba került még a Jó-
zsef Attila utcai buszmegálló kivilágítása is, amiről Szél István 
elmondta, hogy dolgozni fognak a helyzet megoldásán.

n.j.

Székkutas Község Önkormányzata  
pályázatot hirdet 

kisgépkezelő-parkgondozó 
munkakör betöltésére.

Bérezés megegyezés szerint.
Az önéletrajzot személyesen lehet benyújtani  

2017. december 15-ig a Székkutasi Polgármesteri 
Hivatalban. (6821 Székkutas, Béke utca 2.)

Bővebb felvilágosítás  
Rostás Péter alpolgármestertől kérhető az alábbi 

telefonszámon: +3630/366-8170

Meghívó
közmeghallgatásra

Székkutas Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2017. december 11-én (hétfőn) 1700 órakor  
közmeghallgatást tart

a Murgács Kálmán Művelődési Ház nagytermében.

Napirend:
Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Székkutas Községi Önkormányzat



VIII. évfolyam 11. szám4

Rév és Székkutas évtizedek óta „testvérek”
A romániai Rév település és Székkutas között a rendszer-

váltás óta folyamatos a kapcsolattartás. A hosszú évek alatt 
a közös találkozókon szerzett élményeken túl barátságok is 
kialakultak. A két település rendszeresen meghívja egymást 
rendezvényeikre, nem volt ez másképpen november 12-én 
sem, amikor is Rév településen Gyülekezeti Központot avat-
tak fel közösen. 

A rendszeres találkozók két bázis ünnepe a révi Sóvám ün-
nep, illetve a Székkutasi Falunapok.

„Egy örök barátság alakult ki a családok között az évek során, 
mert mindig ugyanaz a család hívja meg magához a másikat” 

– mondta Rostás Péter, Székkutas alpolgármestere, aki arról is 
beszámolt Révvel kapcsolatban, hogy egy csodálatos telepü-
lés, ahová mindig öröm menni és a két település „küldöttsége” 
szinte családtagként tekint egymásra. A látogatásokon a közös 
kirándulások is rendszeresek, például a révi, Zichy Ödön-csepp-
kőbarlanghoz. 

November 12-én Székkutas részt vett a révi Gyülekezeti 
Központ átadóján is. A központ létrehozását a Magyar Kormá-
nyon kívül Székkutas is támogatta. Rostás Péter elmondta, ez 
egy imaház, amely több funkcióval is rendelkezik. A 3 szintes, 
gyönyörű épületben imatermeket alakítottak ki, illetve tanter-
mek is helyet kaptak. Emellett a vidékről érkező gyerekeket 
is tudja a központ fogadni, ennek érdekében külön szobákat 
hoztak létre.

Ugyanis kölcsönös jelleggel kirándulásokat is terveznek, és 
kitűnő szállás lehet a Gyülekezeti Központ a vendégeknek. A 
központ azért jött létre – többek között -, hogy őrizze a magyar-
ságot. Az itt élő gyerekek ugyanis magyarul beszélnek, amelyet 
nem szabad hagyni, hogy megváltozzon. 

Az átadó ünnepségen Székkutas részéről részt vett Szél 
István polgármester, Rostás Péter alpolgármester, vala-
mint Szabó Emese és Libor Ferenc képviselők is. A Magyar 
Kormány részéről Grezsa István kormánybiztos volt jelen. 
„Csodálatos ünnepség volt, az avatón volt szalagátvágás, 
emléktábla leleplezés. Székkutas egy Arany János szobor 
domborművel ajándékozta meg Révet, a költő születésének 
200. évfordulója alkalmából. Ezen kívül, településünk anya-
gilag is támogatta a központ létrehozását” – mondta el az 
alpolgármester. 

Az átadón több beszéd is elhangzott, Székkutason kívül Rév 
további testvértelepüléseinek elöljárói is felszólaltak, beszédet 
mondtak az eseményen.

Az avatást finom, közös ebéd követte, és kedves gyermek-
műsorok tették emlékezetessé a napot. 

A jövőbeli találkozókkal kapcsolatban Rostás Péter elmond-
ta, a falunapok mellett minden komolyabb rendezvényre meg-
hívják testvértelepülésüket, továbbá Rév közös testvértelepü-
lése Felsőpakonynak és Székkutasnak, így Felsőpakonyban is 
rendszeresen találkoznak majd a jövőben.  

Rév falu Romániában, Bihar megyében fekszik. Községköz-
pont Nagyvárad és Kolozsvár között, Nagyváradtól 51 km-re. 
A település 280-370 m-es tengerszint feletti magasságon, a Ki-
rály-erdő mészkőtömbjeinek lábainál fekszik, és olyan látnivalói 
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Szél István polgármester november 12-i, révi beszéde:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Réviek!

Nagytiszteletű Lelkész Urak!

„Az életet és az igazságot nem lehet egymástól elválasz-
tani, mert ugyanegy dolognak két oldala. Csak az lehet igaz-
ság, ami egy egyetemes életből származott, és csak az az 
igazi élet, amely az Isten gondolatának igazságát követi.” 
Ravasz László püspök gondolataival érkeztem ma ide, amely 
gondolatnak két apropója is van: a Reformáció 500. Emlékév 
és a Magyar Szórvány Napja.

Ezúton szeretném megköszönni a meghívást a Révi Re-
formátus Egyházközségnek, és a Pro Rév Egyesületnek. Nagy 
öröm számomra, hogy a mai jeles napon együtt ünnepel-
hetek Önökkel és a révi református magyarsággal. Ravasz 
László gondolatai figyelmeztetnek bennünket arra, hogy az 
életet csak Istenbe vetett hittel lehet teljességgel megélni. A 
hit pedig elengedhetetlenül szükséges mindennapjaink küz-
delmeihez.

A Magyar Szórvány Napja alkalmából megrendezett mai 
ünnepségen a Bersek József Gyülekezeti Központ átadásá-
ra kerül sor, amely azt jelzi, hogy itt, a Partiumban is van 
küzdelem, akarat és erő a megmaradásra, magyarságunk 
és hitünk megőrzésére. Különösen fontos ez a reformáció 
500 éves ünnepén, megmutatni azt az élni akarást, ami 
megtartotta a magyarságot évszázadokon át a Kárpát-me-
dencében. Az itt élő magyarság megtapasztalta a történe-
lem során, hogy mit jelent még a legnehezebb időkben is 
kitartani, ragaszkodni kultúrájához, hagyományaihoz, anya-
nyelvéhez.

„Egy lángot adok, ápold, add tovább…” Bizonyára so-
kan ismerik Erdély nagy költőjének, Reményik Sándornak 
sírfeliratát a házsongárdi temetőben. Ahogy a költő megfo-
galmazta ragaszkodását szülőföldjéhez, népéhez, úgy kell 

nekünk is gondolnunk ezekre az alkalmakra, mint a mai 
nap. Sok ilyen megvalósult álom, megújuló közösségi tér, 
vasárnaponként megtelt templom, magyar anyanyelvű is-
kola, egy-egy sikeres kezdeményezés, közös ünnepeink je-
lentik a zálogát a jövőben is nemzetünk megmaradásának. 
Ez az új református közösségi tér is egy láng, amely tovább 
viszi és megőrzi hitünk és elhivatottságunk, amely minden-
napos küzdelmeinkben segítséget nyújt, és amelyet ápolni 
kell, mert csak így tudjuk sikeresen felvenni a küzdelmet 
céljaink érdekében.

Európa a reformáció 500. évében újból kihívások előtt áll. 
Olyan történelmi időszaknak vagyunk a tanúi, ahol megfele-
lő válaszokat kell adnunk a felmerülő gondokra. Nemzetünk, 
mint oly sokszor a történelem során, ismét a megmaradá-
sáért küzd, egyelőre sikerrel. Szerencsére olyan kormánya 
van most Magyarországnak, amely kötelességének érzi az 
egész Kárpát-medence magyarságának képviseletét, hiszen 
csak együtt vagyunk képesek ellenállni minden hódító vagy 
ellenséges gondolatnak. A nemzeti összetartozás soha nem 
volt olyan fontos, mint napjainkban.

Réven értik az idők szavait. Az itt élő magyarság nem 
hagyja magát és folyton tanúbizonyságot tesz tenni akarása, 
megmaradása mellett.

A réviek büszkék lehetnek eredményeikre, a most átadás-
ra kerülő gyülekezeti központra. Örülök, hogy ennek mi is 
részesei lehetünk, és büszke vagyok, hogy Székkutas is részt 
vállalt a megvalósításban. Kívánok a közösség tagjainak a 
jövőben is ilyen szép sikereket, mint a mostani. „Az ember 
kötelessége, hogy a maga népét szolgálja.” – mondta Kós 
Károly. Réven ettől kezdve ez a ház az itt élőket fogja szolgál-
ni. Reméljük, hogy még nagyon sokáig.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Isten áldja Önöket.

vannak, mint a fentebb már említett Zichy Ödön-cseppkőbar-
lang, vagy a révi vízesés. Székkutas tehát az igen különleges és 
régóta tartó barátság ápolása mellett csodálatos kirándulásokat 
is tehet a településen. 

Ács Helga 
Fotók: Székkutas Község Önkormányzata
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Robbanásszerű változások a mezőgazdaságban
A Kamarai választások jegyében sajtó-nyilvános gazdalá-

togatást szervezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamra Csong-
rád Megyei Szervezete, Hevesi István mindszenti vállalkozó 
telephelyénél, október 27-én. Az eseményen részt vett Jakab 
István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnöke, Kis 
Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, 
Kispál Ferenc, a Csongrád Megyei területi Kamara jelenle-
gi elnöke, Farkas Sándor Országgyűlési képviselő, valamint 
Zsótér Károly, Mindszent polgármestere és Szél István, Szék-
kutas polgármestere, a Hódmezővásárhelyi Gazdakör elnö-
ke, akit a Csongrád Megyei területi Kamara elnökének jelölt.

A sajtó-nyilvános tanyalátogatás helyszíne Hevesi István mind-
szenti vállalkozó sertés telepe volt. A gazdálkodó elmondta, hogy 
már három generáció óta foglalkozik a családja mezőgazdasággal 
és állattenyésztéssel. Hozzátette, hogy a vendégekkel baráti, jó kap-
csolatot ápol, ugyanis a 2006-os gazdatüntetésen együtt képviselték 
a magyar gazdálkodókat Budapesten. Hevesi István beszámolt arról, 
hogy közel 2000 sertés röfög az óljaiban, valamint néhány száz hek-
táron foglalkoznak különböző növénytermesztéssel is.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, valamint a MAGOSZ 
elnöke elmondta, hogy az elmúlt 200 évben nem volt annyi fej-
lődés a mezőgazdaságban, mint ami a következő 20 évben vár-
ható: „Robbanásszerű vál-
tozások vannak. Nem csak 
a termelésben, a techno-
lógiában, állattenyésztés-
ben, takarmányozásban, 
hanem a fogyasztásban is. 
Megváltozott az emberek 
fogyasztása, az emberek 
viszonyulása a táplálkozás-
hoz. Más típusú élelmisze-
reket keresnek. Hatalmas 
változás lesz a feldolgozó 
ipar tekintetében, más 
alapanyagokra lesz igény. 
Új növényvédő szerekre, 
új tápanyag-gazdálkodásra 
lesz szükség. Itt gyakor-
latilag a precíziós gazdál-
kodást és az informatikai 
rendszereket is be kell von-
ni a termelésbe. Nekünk az 
a meggyőződésünk, hogy 
a 650 falugazdász képes 
magas színvonalú szolgál-
tatásra. Plusz most egy új 
100 fős tanácsadói hálózat 

jön létre, akik a speciális fejlesztésekhez is megfelelő tanácsokat 
tudnak adni, partnereivé tudnak válni a gazdáknak. Ez mind azt 
jelzi, hogy a Kamara felkészült arra, hogy egy új struktúrát kiala-
kítva a közös agrárpolitikai változásait is tudja figyelni a következő 
uniós ciklusban is.”

Az Agrárgazdasági Kamarai választásokkal kapcsolatban tartottak 
már korábban sajtótájékoztatót, ahol elhangzott az is, hogy Szél Ist-
vánt, Székkutas polgármesterét jelöli a MAGOSZ a Csongrád Megyei 
területi Kamara elnökének. Szél István a tanya látogatás során el-
mondta, hogy mik a tervei, mit tart fontosnak a jövőben. „Két dolgot 

emelnék ki. Hét éve vagyok polgármester Székkutason, ami eseté-
ben a kormány vidékfejlesztési politikáját próbálom megvalósítani. 
Azt gondolom, hogy az elmúlt évek sikeres és történelmi vidékfej-
lesztési politikája hatalmasat lendített a vidéken. De a vidék megerő-
sítése nem történhet meg a gazdák megerősítése és megsegítése 
nélkül. Én erre fogok vállalkozni, hogy próbáljam megsegíteni őket. 
A másik pedig az, hogy a papírmunka, amelyekkel a gazdáknak kell 
foglalkoznia, minél kevesebb legyen. Elsősorban a mezőgazdász 
vagy földműves ember a földjével foglalkozzon, a jószágaival foglal-
kozzon és azzal, hogy ételt tegyen az asztalra. A papírmunkát pedig, 
remélhetőleg majd az új Agrárkamara fogja elvégezni.”

Az Agrárkamarai választásokat november 3-án tartották, ahol 
a MAGOSZ listával jelöltette magát. n.j.
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Egyre jobb lesz 
kutasinak lenni

Testületi ülést tartottak Székkutason november 9-én. A kép-
viselők először a fejlesztésekről és a fejlesztésekhez szükséges 
beruházások kiírásáról döntöttek.

A testületi ülésen számos olyan döntés született, amelynek ér-
telmében fejlődhet a település, több olyan határozatot is elfogad-
tak, amelynek értelmében új fejlesztéseket írhatnak ki. 

Mintegy 100 millió forintot fordíthatnak az Egészségház fejlesz-
tésére, és az ehhez kapcsolódó közbeszerzésekre - mondta Szél 
István polgármester. De megújul a fogorvosi rendelő is, abból a 3,5 
millió forintból, amiből fogorvosi széket, modern orvosi eszközö-
ket és kezelőegységet vásárolnak.

Az Egészségház jelenlegi állapota szükségessé tette az infra-
strukturális fejlesztést. A projekt hatására fejlődik az orvosi- és a 
fogorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat is. A projekt teljes 
költsége meghaladja a 89 millió forintot, amely 100 %-ban támoga-
tott tevékenységekből áll.

Ehhez mérten apróbb, azonban fontos beruházásnak számít, hogy 
az óvoda mosdóira és vizesblokkjaira 1,5 millió forintot költenek.

A település Magyarország Kormányától és a Belügyminisztéri-
umtól 144 erdei köbméter tűzifát kapott, melyet szociális alapon 
osztanak szét. „Soha ennyi tűzifát nem kapott még az önkormány-
zat” – fogalmazott Szél István polgármester. Az érdeklődők hama-
rosan benyújthatják pályázatukat.

Az ülésen szigorították a pénzkezelési szabályzatot, és szűkítet-
ték a pénzkezelésre jogosultak számát.

Emellett pedig az óvoda 2016/2017-es működéséről is beszámo-
lót hallhattak a képviselők.  cz.j.

Székkutas Község Önkormányzat Felsőoktatási Ösztöndíj Tá-
mogatást Elbíráló Bizottsága a Székkutas Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete által alapított felsőoktatási ösztöndíjra beér-
kezett kérelmeket elbírálta, és valamennyi beérkezett pályázatot 
támogatta.

Ösztöndíj-kérelmet nyújthatott be az a székkutasi állandó 
lakóhellyel rendelkező fiatal, aki nappali tagozaton szerzi meg 
diplomáját valamely felsőoktatási intézményben, és még nem 
töltötte be a 25. életévét, valamint más önkormányzattól nem 
részesül hasonló célú ösztöndíjban. Tanulmányi eredménye a 
2,51 átlagot eléri, illetve azt meghaladja. 

A pályázatok elbírálása során a legfőbb szempontot a tanul-
mányi eredmény jelentette.

A nyertes pályázók a 2017/2018. tanévben (10 hónap) 10 000 
Ft/hó felsőoktatási ösztöndíjban részesülnek, mely magasabb 
összegű támogatást jelent, mint amit a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer nyújtott volna számukra. 

Az ösztöndíjban részesülők:
Ágoston Adrienn, Finta Lilla, Győri Gabriella, Héjja Ninetta, 

Horváth Zsuzsanna Rebeka, Kenéz Laura, Kiss Tímea Lujza, 
Kovács Márk Ernő, Molnár Krisztina Kata, Szokolay Jennyfer, 
Tapodi László, Tarczali Levente Dávid, Tóth Orsolya Edina, Var-
ga Ádám, Varga Viktória

A nyertes pályázóknak ezúton is gratulálunk. 

Székkutas Község Önkormányzata nyilvános pályázatot 
hirdet a tulajdonában álló alábbi ingatlanok 

értékesítésére:

Cím Komfort-
fokozat

Szoba-
szám

Terület 
(m2)

Értékbecslő 
által 

megállapított 
forgalmi érték:

6821 Székkutas, 
Vásárhelyi út 42. komfortos 2,5 86 5 000 000 Ft

6821 Székkutas, 
Vásárhelyi út 44. komfortos 2,5 86 5 200 000 Ft

Pályázattal kapcsolatos tájékoztatás:
Minden nem rosszhiszemű bentlakót – amennyiben nincs 
lakáshasználattal kapcsolatos tartozása – elővásárlási jog 
illet meg az általa lakott lakás vonatkozásában. Amennyiben 
a jogosult nem kíván élni az elővásárlási jogával, abban az 
esetben a lakás értékesítésére lakottan is sor kerülhet, melynek 
során a vételárat egy összegben kell megfizetni. A vevőt a 
lakottság tényére tekintettel 20%-os vételár kedvezmény illeti 
meg. 
A pályázat benyújtási határideje és helye:
2017. december 15. (péntek) 12 óra, Székkutasi Polgármesteri 
Hivatal  (6821 Székkutas, Béke utca 2.)
A pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha a 
beadás helyére a megadott határidőn belül megérkezik.
Pályázat benyújtási módja:
A pályázat kettő példányban, papír alapon nyújtható be. 
Pályázati adatlap letölthető a www.szekkutas.hu weboldalról 
vagy igényelhető a Székkutasi Polgármesteri Hivatalban. 
A meghirdetett lakások személyes megtekintésére előzetes 
egyeztetést követően nyílik lehetőség.
A pályázatokról a Polgármesteri Hivatal előterjesztése alapján 
Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
Az értékesítésre a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény, illetve Székkutas Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 15/2017. (X.03.) számú rendeletének 
előírásai az irányadók.
Ezen pályázati felhívás megjelenik a település honlapján, a helyi 
hirdetőújságban, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a 
kiírás napjától a pályázat benyújtása határidejének napjáig. 

Ezt kell tudni a nyugdíjasok 
év végi juttatásairól

Átlagosan mintegy 35 ezer forint plusz juttatást kap minden 
nyugdíjas állampolgár még ebben az évben. A gazdasági növe-
kedésnek és az államháztartás stabil helyzetének köszönhető-
en döntött erről a kormányzat.

- A magyar állam bevételei folyamatosan növekednek, a mak-
rogazdasági mutatók javulnak. A kormány pedig azt szeretné, hogy 
ennek az eredményeiből mindenki részesedjen – indokolta a nyug-
díjasok plusz juttatásáról szóló kormányzati döntést Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón.

A térség országgyűlési képviselője szerint mivel az államháztartás 
helyzete stabil, teljesíthető az a törvényben előírt kötelezettség, hogy 
az inflációnak megfelelően egyszeri korrekciót kapnak. Emellett lesz 
még egy nyugdíjprémium is a gazdasági növekedésnek hála.

A nyugdíjasok év végéig három különböző formában kapnak plusz 
juttatást: nyugdíjkorrekció, nyugdíjprémium, Erzsébet utalvány.

A nyugdíjkorrekció azért jár, mert az infláció idén magasabb volt 
a januári nyugdíjemelés összegénél, a kettő közötti különbözetet 
2017. januárig visszamenőleg fizetik ki novemberben. Ennek ösz-
szege átlagosan 13 ezer forint. A nyugdíjprémium a hazai gazda-
sági növekedésnek köszönhetően átlagosan 12 ezer forint lesz, ezt 
szintén novemberben kapják meg az idősek. Idén is kapnak Er-
zsébet-utalványt a nyugdíjasok, ennek összege 10 ezer forint lesz, 
és decemberben érkezik. A juttatások közül csak az Erzsébet-utal-
vány összege lesz azonos, a másik kettőt egyénenként számolják 
ki a nyugdíj összegéből.

A kifizetések mintegy 2,8 millió főt érintenek, a Miniszterelnök-
séget vezető miniszter szerint várhatóan 30 milliárd forintot költ a 
kormányzat a nyugdíjprémiumra, és 27 milliárd forintot a nyugdíj-
korrekcióra. Az Erzsébet-utalványok költsége szintén körülbelül 27 
milliárd forint lesz.
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Minden jog fenntartva!

Tonnákat mozgat Székkutas erőembere
Szántó Tibor amellett, hogy székkutasi lakos, világszintű 

erőemelő is. Volt világbajnoki első helyezett felhúzásban, az 
idén pedig második helyezést ért el. 

Kutasi Hírek: Hogyan jött az 
életedbe az erőemelés? 

Szántó Tibor: Gyerekkoromban, 
a moziban indult az egész. Arnold 
Schwarzenegger- és Sylvester Stal-
lone filmeken nőttem fel. Nagyon 
megtetszettek a nagy izmok. Mindig 
is sportoltam valamit. Jó futó voltam, 
kézilabdában, fociban is sikeres vol-
tam. De ahogy megláttam moziban 
ezeket a filmeket, egyből tudtam, 
hogy nekem ezt kell csinálni. Édes-
apám hozta az első súlyokat haza. 

Azokkal kezdtem el az edzéseket otthon, a szobámban, nyom-
tam a fekvőtámaszokat, a felüléseket, súlyokat emelgettem. Ka-
tonai középiskolába jártam Szegedre, ahol nagyon támogatták 
a sportot. Ott is sikerült folytatnom az edzéseket. 

Kutasi Hírek: Rögtön az erőemelés volt az, ami megtet-
szett, vagy más szakágat is kipróbáltál?

Szántó Tibor: Először testépítéssel szerettem volna fog-
lalkozni. De a vele járó hercehurca, fogyókúra, diétázás miatt 
rájöttem, hogy nem nekem való. Jobban szeretem a hasamat! 
Enni jobban szeretek. Szokták is mondani, hogy inkább ruház-
nálak, mint etetnélek. Így végül maradt a súlyzózás, és az erő-
emelés mellett döntöttem. Ez a nagy szerelmem! Itt viszonylag 
szabadon lehet enni. Kell is az energia. Minél többet kell enni, 
hogy minél nagyobb súlyokat tudjunk megmozgatni. Az edzé-
sek következtében nem is rakódik le a zsír. 

Kutasi Hírek: Hány éve foglalkozol ezzel?
Szántó Tibor: Erőemeléssel 14-15 éve. Fekvenyomással 

kezdtem, utána sérülés miatt tértem át a felhúzásra, és ebben is 
lettem világbajnok. 

Kutasi Hírek: Mekkora súlyokat mozgatsz meg egy-egy 
edzés, illetve az ilyen versenyek folyamán?

Szántó Tibor: Edzéseken 30-40 tonnákat is megmozgatunk. 
Másfél-két órás egy edzés, heti négyszer szoktam lemenni az 
edzőterembe versenyfelkészülés alatt. Versenyen három lehe-
tőségünk van arra, hogy megemeljük a súlyt. Általában van egy 
biztos kezdő fogásunk, a második fogásnál már a versenyzőtár-
sakon is múlik, hogy mit kérünk be, illetve a harmadiknál én 
már kockáztatni szoktam, hiszen szeretném megnyerni a ver-
senyt. 

Kutasi Hírek: Az idei világbajnokságon második helyezést 
értél el. Hány kilót emeltél akkor?

Szántó Tibor: 260 kilogrammal kezdtem. Két komoly el-
lenfelem volt, akikkel számolnom kellett, két német úriember. 
Mindhárman 260 kilón kezdtünk. Utána 270 kilogramm volt a 
második fogásom, csak úgy, mint a későbbi német győztesnek 

is. Ezután bekértem a világcsúcsot, a 282,5 kilót, mire a német is 
bekérte. Mivel én könnyebb voltam nála 10 kilóval, így a későbbi 
világbajnok a 285 kilogrammot kérte be. Nekem nem volt lehe-
tőségem módosítani. A 282,5 kilót érdekes módon 2:1 arányban 
elvettek a bírók. Tehát az érvényes fogásom, amit ezen a világ-
bajnoki versenyen felhúztam, az 270 kilogramm. 

Kutasi Hírek: Ez irdatlan mennyiség. El sem tudom kép-
zelni, hogy lehet ekkora súlyokat mozgatni…

Szántó Tibor: Édesanyám is szokta mondani, hogy bírom 
ezt csinálni! De bennem egy 20 éves edzői múlt van már. Felké-
szítjük az izmokat, ízületeket az ilyesfajta terhelésre. 

Kutasi Hírek: Ha már az édesanyád szóba került, a csalá-
dod hogyan bírja ezt idegekkel?

Szántó Tibor: Anyukámat inkább kihagyom, ő nem bírja, de 
a feleségem, illetve a gyermekeim támogatnak. 

Kutasi Hírek: Hány gyermeked van?
Szántó Tibor: Négy gyermekem van. A legnagyobb Tibor, ő 

21 éves. Kornél 17 éves. Ármin 12, míg Noel 8 éves. 
Kutasi Hírek: Ők is ilyen erősek?
Szántó Tibor: Még nem, de mindegyik sportol. Kornél példá-

ul nagyon sikeres a teniszben. Noel most vízilabdázni kezdett el, 
illetve focizik is. Ármin kosárlabdázik. Tibor pedig Szegedre van 
leigazolva egy focicsapatba. Kiegészítő sportágként csinálják az 
erőemelést. 

Kutasi Hírek: És a feleséged?
Szántó Tibor: Ő hobbiszinten fut. 
Kutasi Hírek: Mikor lesz a következő versenyed?
Szántó Tibor: A fő verseny, magyar bajnokság májusban 

lesz. Előtte lehet, hogy elmegyünk kisebb versenyekre. Szep-
tember, október pedig a világbajnokság ideje. 

ÉR. 

A Községi Könyvtár ünnepi nyitva tartása

2017. december 18 – 21. (hétfő – csütörtök) 
8 – 12; 12,30 – 16,30 NYITVA!

2017. december 22 – 2018. január 01-ig ZÁRVA!

Nyitás: 2018. január 02. (kedd) 8 óra.

Minden kedves Látogatónknak áldott, békés karácsonyt, 
és boldog új évet kívánok.

Szilágyiné Fejes Ildikó
könyvtáros 


