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Lázár: Nekem a választókerületem az oxigén
A címadó gondolatot fogalmazta meg november 16-án este, 

Makón Lázár János arra a kérdésre, ha úgy alakul, akkor jövőre 
is vállalja-e a miniszterséget. A politikus a Kálvin iskolában tar-
tott fórumán elmondta: neki az a legfontosabb, hogy a választó-
kerületében lévő 100 ezer emberért dolgozhasson.

A makói Kálvin téri Református Általános Iskola aulájában tartott 
lakossági fórumon elsőként Farkas Éva Erzsébet polgármester be-
szélt a várost érintő összesen 25 milliárd forintos fejlesztésről. 

A fórumon Lázár János is részt vett. A Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, a térség országgyűlési képviselője röviden beszélt a migráció 
helyzetéről, a csökkenő munkanélküliségről, de arról is, mit kell tenni 
annak érdekében, hogy a fiatalok élhető városnak tekintsék Makót. 

Tóth-Kása László kérdéssel fordult Lázár Jánoshoz. A makói la-
kos arra volt kíváncsi: ha úgy alakulnak a jövő tavaszi választások, 
akkor továbbra is vállalja-e a miniszterséget. 

„Nekem a választókerületemben élő 100 ezer ember boldogulása 
a legfontosabb, úgy is fogalmazhatnék, hogy a választókerület jelenti 
nekem az oxigént, minden más elfoglaltság csak másod- vagy har-
madlagos” – fejtette ki a politikus. „Ennek a választókerületnek az 
összevonása azt jelenti, hogy három településből és ötvenezer em-
berből lett százezer ember és 19 település. Ez sokkal több munka és 
sokkal nagyobb felelősség. Ezért én az elsődleges kötelességemnek 
azt tartom, hogy ha elindulok egy parlamenti választáson, akkor helyt 
tudjak állni. Ez az elsődleges célom. Minden más csak másodlagos 
vagy harmadlagos. Százezer ember támogatást, munkát, véleményt 
és tanácsot kíván. A 19 polgármester kollégával is teljesen kollegi-

ális és partneri a viszony. Mindenhol 
azt várják egy parlamenti képviselőtől, 
hogy segítsen. Ha az embertől száz-
ezer ember várja el a segítséget, ha egy 
ekkora közösség várja el a segítséget, 
az egy óriási felelősség. És ez elégsé-
ges ambíció is. Ha valaki helyt tud eb-
ben állni a mai világban, hogy százezer 
ember bízik benne és számít rá, akkor 
ez bőségesen elegendő, ha ezt valaki 
lelkiismeretesen akarja megcsinálni. 
Én rájöttem arra, hogy egy fenékkel 
két lovat nagyon nehéz megülni, főleg 
hogyha a két ló között még van 200 kilométer távolság is. S miután 
az embernek vannak gyerekei, családja, s mi ugye nem költöztünk 
Budapestre, hanem itt élek Hódmezővásárhelyen, itt vannak a gye-
rekeim, itt vannak a szüleim, a családom, és az összes ezzel kap-
csolatos kötelességem és felelősségem, ezért nem tudom könnyen 
megoldani, hogy 200 kilométer oda, 200 kilométer vissza minden 
nap vagy minden második nap. Nyolc éve csinálom, és ez azért nem 
feltétlenül egy olyan dolog, ami inspiráló vagy kellemes. Vannak bi-
zonyos alaptételek, amelyeket megfogadtam. Csak Orbán Viktornak 
dolgozom. Megfogadtam azt, hogy a választókerületem polgárait aka-
rom szolgálni, és nem költözöm el Hódmezővásárhelyről. Ez a három 
dolog metszi ki azt, hogy mi az ember ambíciója, feladataival kapcso-
latos elképzelése.” Munkatársunktól. K., ÉR. 

Dr. Kallai Árpád, a Csongrád Me-
gyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó főigazga-
tója tartott lakossági fórumot Szék-
kutason december 5-én, amikor töb-
bek között kiderült, hogy eltűnnek a 
szappanok az Erzsébet Kórház mel-
lékhelyiségeiből, illetve fény derült 
egy kellemetlen tényre is, miszerint 
egyes betegeket a szentesi kórház-
ba szállítanak, ahonnan nehézkes 
visszajutni Székkutasra.

Az elmúlt időszakban a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház 
hatalmas fejlődésen ment keresztül. Maga az épület is felújításon 
ment keresztül, és ennek köszönhetően a munkakörülmények is ja-
vulnak. A patológia óriási léptekkel fejlődik, hiszen olyan szövettani 
munkákat végeznek az orvosok, amik az orvostudomány előreha-
ladását nagymértékben elősegítik. Sajnos ez a szakma kiveszőben 
van, hiszen egyre kevesebb patológus van az országban. A vásárhe-
lyi kórház ezen a téren is nagyot fejlődött. Jelenleg 8 szakember dol-
gozik az intézményben, ellentétben sok nagy kórházzal, ahol csak 
egy patológus dolgozik.

Nagyon sok olyan fejlesztés is végbement az épületen, amit csak 
felsorolás szintjén említett meg a fórumon dr. Kallai Árpád, a Csongrád 
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó főigaz-
gatója. Ilyen például az energetikai beruházás, a napelemek felszerelé-
se, vagy épp az orvosok, szakdolgozók képzésére irányuló fejlesztések. 
Az igazgató elmondta, rengeteg munka van még. A belgyógyászati osz-
tály hagyott némi kívánnivalót maga után. Ezzel kapcsolatban dr. Kallai 
Árpád egy örömteli hírt közölt a fórumon résztvevőkkel.

„Egy szinttel feljebb költözött a belgyógyászati osztály. Mielőtt át-
költözött volna az osztály, természetesen jelentős infrastrukturális 
fejlesztés történt az új szinten. Terveink között szerepel a teljes „A” 
épület kibővítése, kiszélesítése és a kórtermek felújítása. Ez érinti a 
sebészetet, a szülészetet és a belgyógyászatot. Ezzel gyakorlatilag a 
vásárhelyi kórház egy egységet fog képezni, hiszen egy épületben 
fog zajlani az aktív beteg-ellátás és a járóbeteg-ellátás” – jelentette 
be dr. Kallai Árpád.

A fejlesztések nagyban érintik a székkutasi lakosokat is, hiszen 
sokan a vásárhelyi kórházba járnak betegség esetén. Fekvőbe-
teg-ellátásban 310-en részesültek 2016-ban, járóbeteg-ellátást 7000-
szer vettek igénybe, laborvizsgálaton pedig 4000-szer vettek részt az 
előző esztendőben.

A fórumon több kérdés és észrevétel is érkezett a kórház műkö-
désével kapcsolatban. Az egyik jelenlévő arra panaszkodott, hogy 
az intézmény mellékhelyiségeiben nincs szappan, vagy kézfertőt-
lenítő. Dr. Kallai Árpád válaszában elmondta, hogy nagy figyelmet 
szentelnek a higiéniai előírások betartására, de sok olyan ember 
van, aki úgy érzi, hogy a kórház berendezése szabadon elvihető. 
Sajnos a lopásokat nem tudják kiküszöbölni. Tervezik, hogy a kór-
ház épületében több helyre is kézfertőtlenítőket helyeznek ki a fo-
lyosókra, ezzel is segítve a fertőzések megelőzését.

Problémaként me rült fel az is, hogy a mentőszolgálat Szentesre 
szállította az egyik beteget, és onnan csak több óra múlva szállítot-
ta volna haza a betegszállító. Ez annak tudható be, hogy Székkutas 
közelében 3 kórház is működik. Az egyik a vásárhelyi, a másik az 
orosházi, a harmadik pedig a szentesi. Mivel van olyan szakrendelés, 
ami Hódmezővásárhelyen nem elérhető, de Szentesen igen, ezért az 
ÁNTSZ rendelkezése szerint a mentőszolgálatnak oda kell szállítania 
a beteget. Dr. Kallai Árpád elmondta, hogy utána néz a dolognak, és 
megpróbálnak megoldást találni a problémára. Sz.Viktor

Ezúton szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy december hónapban az ünnepnapok miatt a hulla-

dékgyűjtést az alábbi járatterv szerint végezzük:
2017. december 25. (hétfő) hulladékszállítás áthelyezett 

időpontja: 2017. december 23. (szombat).
2018. január 1. (hétfő) hulladékszállítás áthelyezett 

időpontja: 2017. december 30. (szombat).
Kérjük, hogy reggel 6 órára helyezzék ki a hulladékgyűjtő 

edényeket és mindaddig hagyják kint, 
amíg az ürítés meg nem történik!

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt.

Miért Szentesre viszi a beteget a mentő?
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Szél István: A hangsúly a közösségi összefogáson van
Székkutas jelenleg stabilan, kiszámíthatóan és konflik-

tusmentesen halad a 2010-ben megkezdett útján. Számtalan 
fejlesztés, beruházás kezdődött meg az idén és már jó né-
hány be is fejeződött 2017-ben. Az elmúlt évet Szél István, a 
község polgármestere értékelte. 

Kutasi Hírek: A 
székkutasiak Ön 
szerint, mire fognak 
emlékezni a 2017-es 
évből?

Szél István: Az idei 
év is igen mozgalmas 
év volt Székkutas életé-
ben. Nem tudom, hogy 
ki tudnék-e emelni egy 
valamit, de bízom ab-
ban, hogy az itt élők is 
arra emlékeznek majd 
vissza szívesen, hogy 
közel 800 millió forint-
nyi fejlesztési pénzt 
nyert meg a település.

Kutasi Hírek: És 
Ön mire gondol visz-
sza legszívesebben?

Szél István: Több 
ilyen dolog is van.  Az 
egyik a második ad-
venti családi nap, talán azért, mert ez a legfrissebb élmény.  Úgy 
gondolom, annál, ahogy a gyermekek és a szülők mosollyal az 
arcukon várják a Mikulást, nincs szebb az év ezen szakában. 
Ha az ember jól tudja magát érezni egy adott közösségben, az 
nagyon sokat jelent. Ilyen emlékezetes esemény volt még az 
idei falunap is vagy az Emlékházunk névadó ünnepsége, mely 
Kovács István fehérgárdista után kapta a nevét. 

Kutasi Hírek: Melyek voltak az elmúlt időszak legfonto-
sabb eseményei?

Szél István: Idén ért véget az a 100 millió forintos útfelújítá-
si program, amit a csatornázás után kezdtünk el. Befejeztük a 
Mester és az Erkel Ferenc utcát is és ha minden jól megy, akkor 
2018-ban 500 millió forintból újítjuk meg a Mágocsi út egy ré-
szét. Saját költségből rendbe tettük temetői utat és intézménye-
ket újítottunk meg, például az óvodát 5 és fél millió forintból és 
az iskolát további 5 millió forintból.

50 millió forint kormányzati támogatásból újítottuk fel a 
nyolclakásos önkormányzati épületünket. Több mint 3 millió fo-
rintból az önkormányzat könyvtárbútorokat készített. További 25 
millió forintból pedig fejlesztettük a székkutasi Sportcentrumot. 
A református templomunk is nyert 50 millió forintot felújításra. 

A megnyert pályázataink összege több mint 800 millió forint, 
ami érinti a belterületi vízrendezést, a piacfejlesztést, a turiszti-
kát, az Egészségházat és a Művelődési Házat is. 

Idén minden székkutasi lakos, aki hulladékszállítási szer-
ződéssel rendelkezik, megkaphatta a szelektív hulladékgyűjtő 
edényzetét. A településen mostanra már nincs 50 fő a közfog-
lalkoztatottak száma és 2017 novemberére a munkanélküliek 
aránya is 1,33 százalékra csökkent. Soha annyi fát nem kapott 
még Székkutas a Belügyminisztériumtól, mint az idén: 2017-ben 
150 családot tudunk ennek köszönhetően támogatni. 

Ha pedig a testület munkáját nézzük, amivel elértük mindezt: 
18 ülést tartottunk, 156 határozatot és 18 rendeletet hoztunk.

Ezek igazán szép eredmények és a fenitek alapján is látszik, 
hogy rengeteg olyan dolog történt, amire büszkék lehetünk. 

Kutasi Hírek: Ebből a felsorolásból úgy tűnik, hogy Szék-
kutason jó élni.

Szél István: Azért dolgozom én és a képviselőtársaim, hogy a 
kutasiak is ezt érezzék. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy Szék-
kutas már sokadik éve konfliktusmentesen, stabilan és kiszámítha-
tóan halad azon az úton, amit 2010-ben akkor megválasztott kép-
viselő-testület, és 2014-ben az új is, kijelölt maga elé. Itt nincsenek 

viták, elégedetlenkedé-
sek, mert tényleg pró-
bálunk mindenkinek 
jót tenni, mindenkinek 
segíteni, és a munka-
társaim is azon dolgoz-
nak, hogy a szolgáltató 
önkormányzat a lehető 
legtöbbet tudja adni a 
helyieknek. A hangsúly 
a közösségi összefo-
gáson van. A lakossági 
fórumokon is olyan 
építő jellegű ötletek, 
javaslatok hangzanak 
el, amikkel még jobbá 
és szebbé lehet tenni 
Székkutast. Ehhez per-
sze az is hozzátartozik, 
hogy Székkutas jó he-
lyen fekszik és az is, 
hogy egyre több ember 
tud munkát kapni. 

Kutasi Hírek: Mi az, amiben még fejlődni lehet?
Szél István: Egy polgármester sokat gondolkodik azon, hogy 

miután minden önkormányzati tulajdon megújult, hogyan tudja 
a helyieket segíteni. Nekem nagyon fontos, hogy az egyén meg-
erősödésére is legyen lehetőség helyben, valamint az is, hogy az 
elvándorlást folyamatosan féken tartsuk, és esetlegesen annyira 
élhetővé tegyük a települést, hogy megérje ideköltözni. 

Kutasi Hírek: A 2018-as évre vonatkozóan milyen tervek, 
célok fogalmazódtak már meg?

Szél István: Elsődlegesen az a cél, hogy minden beruházást 
sikeresen és tökéletesen hajtsunk végre, így a 2018-as év jobb 
lehet, mint a 2017 volt. 

Kutasi Hírek: Hogyan tölti az ünnepeket a Szél család?
Szél István: Szeretetteljesen és egyre aktívabban. Ebben az 

aktív szóban, pedig minden benne van. Sebestyén már elmúlt 3 
éves augusztusban, Gellért pedig februárban lesz 2 éves. Minél 
több időt szeretnék velük tölteni ebben a pár napban, mert ez 
az év is nagyon sűrű volt, azonban a 2018-as év még nehezebb 
lesz. Nemrégiben kaptam egy hatalmas megbízatást: a Csong-
rád Megyei Agrárkamara elnökeként, most már Csongrád me-
gye mezőgazdaságával is foglalkoznom kell és ez nagy szolgálat. 

Az előttem álló feladatokhoz pedig, a családommal együtt 
töltött időből tudom a legtöbb energiát meríteni. 

ÉR. 

Családi események:
November hónapban:

Születés: Szántai Edit és Rostás Bencének Zsombor Já-
nos, Mérges Sára Katalin és Jochim Sándornak Noel utó-
nevű gyermekük.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Molnár Ferenc Istvánné Lengyer Margit Rozália.

Áldott ünnepeket és boldog újévet kívánunk!
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A karácsony előtti várakozás időszakát Székkutas méltó mó-
don köszöntötte. A közösségi gyertyagyújtások önmagukban is 
igazi ünnepnek számítanak. 

A település ünnepi díszbe öltözött, amit az emberi szívek is igye-
keztek átvenni Székkutason. Már hetedik éve állják körbe a község 
adventi koszorúját, hogy meggyújtsák a gyertyákat. A fenyőágakat 
Kokovai Lászlóné és Novák Lászlóné ajánlották fel, így járulva hozzá 
az ünnepi készülődéshez.

A fenyőágakat az önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogram 
munkatársai készítették elő, az összeállításából pedig az Olvasókör, 
a Nyugdíjas Klub, és a Kertbarát Kör önkéntesei vették ki a részüket.

A koszorú elkészítése és közös adventi gyertyagyújtás a falukö-
zösség szimbóluma is. Ebben az időszakban összefog Székkutas 
apraja-nagyja, hogy együtt készüljenek a karácsonyra.

A Székkutasi Olvasókör és a könyvtár egy akciót is indított „Egy 
doboznyi szeretet Székkutason” elnevezéssel. Ennek célja, hogy a 
nehezebb anyagi körülmények között élőgyermekek is részesülje-
nek egy kis ajándékban. 

Az első gyertya meggyújtásánál a Gregus Máté Általános Iskola di-
ákjai működtek közre, és adtak adventi műsort. Az adventi koszorút 
Jakab Zoltán plébániai kormányzó áldotta meg. Az első gyertyát Ja-
kab Zoltán és Rostás Péter, Székkutas alpolgármestere gyújtotta meg.

Advent második vasárnapja a gyerekekről szólt Székkutason. 
Már a kora délutáni óráktól elkezdődött a móka a Murgács Kálmán 
Művelődési Házban. A színpadot ellepték a krampuszok, akik elhoz-
ták azokat a mesehősöket, akikkel a legtöbbet találkozhatunk a me-
sekönyvekben. A „Mikulás zenés mesekönyve” című produkcióban 
megjelent Micimackó, akiről kiderült, hogy csakis kizárólag mézet 
kért a Télapótól. De meglátogatta a székkutasiakat PomPom is, a 
róka meg a nyuszika is, és a koalával is együtt tornázhattak a kicsik.

A krampuszokat Nokedli Bohóc követte, aki lufikból készített virá-
gokat, kardokat és szívecskéket. A színpadon már segítői is voltak a 
bohócnak, akikkel együtt varázsoltak el tárgyakat és a közönséget is. A 
bűvész trükköket próbálták ellesni a gyerekek, több-kevesebb sikerrel.

Amíg a gyerekek bohóckodtak, és teljesen belefeledkeztek a 
trükkökbe, megérkezett a nap sztárvendége, a várva várt Mikulás. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlóknak, 
hogy hozzájárulásukkal még szebbé és boldogabbá 
varázsolták a székkutasi gyerekek Mikulás-napját!

Árva Nagy János, ALUSTART Kft., Bagi Mátyás, CSOMIÉP 
Kft., DÉLÚT Kft., EDO-Hungary Kft., EURO M-Érték Kft., 

Forrai Tibor, Henes Zoltán, K-Farost Kft., Kisbíró Kft., 
Lászlai Ferenc, P’Regula Kft., Premium Choco Kft., Project 
Consulting Bt., Puskely Pál, Szabó Emese, Szakács Zoltán, 

Székely Bt., Székkutasi Motorosok Baráti Köre, 
SZTÉMI Kft., Traktor Trade Kft.

Székkutas Község Önkormányzata

A faluközösség szimbóluma a koszorú
Természetesen nem érkezett üres kézzel, minden gyerek számára 
volt ajándék a puttonyban. Ezért azonban „meg kellett dolgozni”. 
A szép karácsonyi vagy Mikulásos versek pedig nem maradtak el, 
így járt az ajándék a kicsiknek. Egy adventi naptárral lepte meg a 
kicsiket a Nagyszakállú.

„Az az egyik legfontosabb Székkutason, hogy a családokat vala-
milyen módon segíteni tudjuk és közösséget tudjunk teremteni. Na-
gyon sok olyan szülő is itt volt a mai nap, akik egyébként egész év-
ben dolgoznak, de eljöttek, mert tudják, hogy nagyon jó programok 
lesznek. Nagyon fontos a mai világban, hogy az ember a szeretteivel 
legyen, és ne csak adventkor és karácsonykor, hanem egész évben” 
– nyilatkozta Szél István, Székkutas polgármestere.

A jó hangulatú családi délután Székkutas főterén folytatódott. 
Szél István, a település polgármestere meggyújtotta a várakozás 
második gyertyáját.

A harmadik gyertyát Mihály Ferenc, a Gregus Máté Faluszépítő 
Egyesület elnöke gyújtja meg, illetve zenés műsort ad Seres Kriszti-
án. A negyedik gyertyát december 23-án gyújtja meg Vladár Sándor 
református lelkész, valamint a „Varázslatos karácsony” című zenés, 
irodalmi karácsonyi összeállítást lehet megtekinteni a Murgács Kál-
mán Művelődési Házban.  Sz.Viktor
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Szeretetvendégség 
Székkutason 

December 11-én, hétfőn tartották Székkutason, a Fűzfa 
Sörözőben a szokásos karácsony előtti szeretetebédet a 
közmunkában résztvevőknek. 

Mintegy 80 főt látott vendégül Székkutas Község Önkormány-
zata az úgynevezett szeretetvendégség alkalmával. A rendezvé-
nyen a közmunkaprogram résztvevői mellett azok az önkénte-
sek is részt vettek, akik kedvességből, figyelmességből álltak a 
település rendelkezésére, például akkor, amikor paprikát kellett 
csumázni. 

Rostás Péter alpolgármester elmondta, a közfoglalkoztatot-
taknak köszönhető, hogy a település ennyire szép és karban-
tartott, ezért a Képviselő-testület a részükre rendezett ebéddel 
szeretné kifejezni háláját az egész évben nyújtott munkáért. A 
finom ebéd mellett kötetlen beszélgetés várta a jelenlévőket, és 
nem maradt el a karácsonyi csomagok kiosztása sem. Az önkor-
mányzat jóvoltából összeállított csomagokba a mezőgazdasági 
startmunka program keretében nevelt sertésekből feldolgozott 
finomságok is kiosztásra kerültek.

Az eseményen részt vett az alpolgármester mellett Szél István 
polgármester is.

Ács Helga

Soha ennyi tűzifa nem 
érkezett Székkutasra

Pályázat útján érkezett Székkutasra 144 erdei köbméter 
fa, amelyet az arra rászorulók között osztottak szét. 

„Az előző évekhez képest ez a mennyiség sokkal több. Soha 
ennyi fára nem sikerült még pályázni Székkutasnak. A tűzifából 
115 család részesült rászorultsági alapon” – foglalta össze Ros-
tás Péter alpolgármester. A 144 köbméter tűzifa finanszírozása 
90 százalék állami támogatásból, 10 százalék önerőből történt. 
A tűzifát december 13-15. között osztották a régi iskola udvarán, 
ahonnan minden család maga szállította el a fát. 

Ezzel párhuzamosan zajlott a karácsonyi csomagok szétosz-
tása is az önkormányzat jóvoltából. 160 főt ajándékoz így meg 
a településvezetés, ami érinti a közfoglalkoztatottakat, szoci-
álisan rászorulókat és a nagycsaládosokat is. A csomagokba 
tartós élelmiszerek, illetve az önkormányzat, a mezőgazdasági 
startmunka program keretében nevelt, sertéseiből feldolgozott 
finomságok is kerültek.

ÉR. 

Augusztusra készülhet el 
az Egészségház

Döntöttek a képviselők december 11-i testületi ülésükön 
arról, hogy melyik vállalkozó árajánlatát fogadja el az egész-
ségház felújítására.

Az önkormányzat épületében tartott ülés első napirendi pont-
ja a polgármesteri hivatal közszolgálati szabályzatának elfoga-
dása volt, amit a kiadványozási szabályzat elfogadása követett.

A testület megejtette a helyi esélyegyenlőségi program fe-
lülvizsgálatát. A témával kapcsolatban már egyeztettek a vé-
dőnővel is, valamint elhangzott, hogy jövőre egy teljesen új 
programot fognak kidolgozni a témával kapcsolatban. Ezek 
után a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület működésé-
hez szükséges előleg befizetését fogadta el a grémium. Szél 
István, Székkutas polgármestere elmondta, hogy januártól 
szükség lesz a LEADER pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató 
fórumokra is.

A soron következő napirendi pont elfogadásával a testület 
arról döntött, hogy hozzájárul Szél István egyéb tisztségeihez. A 
polgármester ugyanis novemberben kapta meg a Csongrád Me-
gyei Agrárgazdasági Kamara elnöki kinevezését.

Szóba került a könyvtár 2017-es évi értékelése is. Az intéz-
ményben több mint 3 millió forintértékben cseréltek bútoro-
kat. Szél István elmondta, hogy a Somogyi Könyvtár jóvoltából 
259 könyvvel gazdagodik a könyvtár. A polgármester tájékoz-
tatott, hogy a település 19%-a használja az intézményt. Hoz-
zátette: az internet terjedése miatt fontos a számítástechnikai 
berendezések fejlesztése és a digitalizálás is. 2018-ban ugyanis 
tervben van a település honlapjának bővítése is, így bizonyos 
ügyeket számítógép elől is el tudnak majd a lakosok intézni. 
Szabó Emese települési képviselő hozzászólásában elmondta, 
hogy többen ragaszkodnak a nyomtatott alapú fotókhoz, ezért 
igény lenne a könyvtárban erre a célra beszerezni egy nyom-
tatót.

A következő napirendi pontban az Egészségház átalakítására 
benyújtott három árajánlattal kapcsolatban döntött a grémium. 
A munkaterületet januárban fogják átadni és várhatóan 2018 au-
gusztusáig fognak tartani a munkálatok, amihez az építési költ-
ségek növekedése miatt az önkormányzatnak 30 millió forinttal 
kell hozzájárulnia.

Ezek után a testület javaslatot tett a hulladékkezelési közszol-
gáltató kiválasztására. Végül dr. Bakos Attila képviselő indítvá-
nyának elfogadásával zárult az ülés, miszerint az önkormányzat 
200 ezer forinttal fogja támogatni a Hódmezővásárhely és Térsé-
g e Életmentő Alapítványt.

n.j.
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Szél István a megyei agrárkamara elnöke!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei 

küldöttgyűlése november 23-án, kora délután tartotta ala-
kuló ülését Hódmezővásárhelyen, a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében. Ennek során megválasztották a megyei tiszt-
ségviselőket és a NAK megyei elnökét is, Szél Istvánt. A kül-
döttgyűlés eredményeiről késő délután tájékoztatták a sajtó 
képviselőit.

A 2017. november 3-i kamarai választások eredménye alap-
ján a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(Magosz) és 17 támogató szervezetének küldöttjelölt-listáján 
szereplő személyek alkotják a 90 fős megyei küldöttgyűlést. No-
vember 23-án a küldöttgyűlés megtartotta alakuló ülését, ahol 
megválasztották a megyei elnököt és alelnököket, az Etikai Bi-
zottság tagjait, a kamarai osztályok megyei vezetőit, illetve azt 
a 15 országos küldöttet, akik az országos küldöttgyűlésen kép-
viselik Csongrád megyét. A küldöttgyűlés alakuló ülését Jakab 
István, a MAGOSZ elnöke, az országgyűlés alelnöke vezette.

A NAK Csongrád megyei elnökének Szél Istvánt, Székkutas 
polgármesterét választották, aki az új elnökség egyik legfonto-
sabb célkitűzésének jelölte meg az agrárkamaránál dolgozó 
falugazdász hálózat papírügyekkel való foglalatoskodásának 
bővítését. „A földműves a földműveléssel, a falugazdász pe-
dig a földműves papírmunkáival foglalkozzon. Ez nem csak 
nemzetgazdasági szempontból fontos, ezt a gazdászok is kér-
ték” - mondta Szél István. Kiemelt szerep jut majd az öntözési 
stratégiának, ennek értelmében 2017 decemberében és 2018 
januárjában a falugazdászok körülbelül 4300 Csongrád megyei 
gazdát fognak megkeresni, és felmérik, fontos-e nekik, hogy 
földjüket öntözővíz érje. Szél István, a NAK Csongrád megyei 
elnöke továbbá minél több fiatal gazdászt szeretne bevonni a 
tevékenységbe. A megyei elnök továbbra is számít a leköszönő 
elnök, Kispál Ferenc szakmai tanácsaira, aki az agrárkamarai 
pályafutását követően a családi gazdálkodásban tevékenykedik 
tovább.

Szél István munkáját 6 alelnök – 
Kormányos Sándor mezőgazdasá-
gért, Magyar József élelmiszeripa-
rért, Máté Péter vidékfejlesztésért, 
Gémes László általános gazdasági 
ügyekért, illetve Czikora György 
Gyula és Seprenyiné Erdei Gizella 
helyi földbizottság ügyekért felelős 
alelnök segíti majd.
A Kamarai Szakosztályok és ve-
zetőik Csongrád megyében:
Szántóföldi növénytermesztési 
és ipari beszállító osztály: Feczák 
Gábor
Kertészeti és ipari beszállító osz-
tály: Gubacsi Zoltán
Állattenyésztési és ipari beszállító osztály: Hevesi István
Élelmiszer-feldolgozási osztály: Balatoni József
Élelmiszer-kereskedelmi osztály: Acsay Lajos
Kistermelői és helyi kezdeményezések osztály: Benkő Zsolt
Erdő-vad- és halgazdálkodási osztály: Nagy Gábor
Együttműködés, fiatal gazda és innovációs osztály: Lajkó Andor
Környezeti, vízgazdálkodási és fenntarthatósági osztály: Sztanó 
János.

Az országos küldöttek Csongrád megyéből:
Czakóné Dudás Mónika, Czikora György Gyula, Doráné 

Gyömrei Anita, Csányi László, Kádár József, Kormányos Sándor, 
Kucsora Péter, Mágori András, Trembeczky Károly, Kispál Fe-
renc, dr. Héjja István, Éder Tamás, Farkas Sándor, Ledó Ferenc, 
Magyar József.

A köztestület tisztújításának utolsó állomása az országos ala-
kuló küldöttgyűlés volt, amelyre 2017. december 20-án került 
sor Budapesten, a Parlament Felsőházi termében.

Ács Helga

Felnéznek a megyében Székkutasra
Székkutason jelenleg 5 TOP pá-

lyázat fut, amelyek mindegyike 100 
százalékos állami támogatást jelent. 
A helyi piac fejlesztése mellett a 
belterületi vízrendezés, turisztikai 
beruházások és a Székkutasi Egész-
ségház felújítása is zajlik. Ezekről 
kérdeztük Rostás Péter alpolgár-
mestert. 

Kutasi Hírek: Mik azok a fejleszté-
sek, amelyek Ön szerint a legfonto-
sabbak a település életében? 

Rostás Péter: A helyi piac fejlesz-
tése, a belterületi vízelrendezés, a Piroska skanzen létrehozása 
és a Székkutasi Egészségház felújítása mind nagy fejlődést hoz-
nak Székkutas életében. Talán a legfontosabb, az Egészségház 
felújítása. Egy teljes körű átalakításról van szó, külső homlokzat 
felújítás, teljes belső átalakítás, víz-villany-fűtés rendszer cseré-
jéről. Illetve az eszközállomány is megújul. Elöregedőben van a 
falu, és nagyon sok a beteg, különösen influenzajárvány esetén. 
Itt nemcsak háziorvosi rendelés működik, de elérhető a fogor-
vos, a fizioterápia, a védőnő is. Nagyon fontos, hogy a betegek 
és az ide érkezők kellemes és minden szempontból megfelelő 
környezetbe érkezzenek. 

Kutasi Hírek: Mik azok a pontok, amikben még fejlődnie 
kell a településnek? 

Rostás Péter: Van 200 külterületi tanyánk, az ezekhez vezető 
utak karbantartása még nem zökkenőmentes. Élhetővé kellene 
tenni a tanyavilágot. Vettünk egy nagyobb teljesítményű traktort, 
de kellene egy vontatható nagyobb teljesítményű gréder, amivel 
karban tartjuk az utakat. A gazdákra is szükség lenne ehhez, hi-
szen ezeket az utakat ők használják legtöbbet, ők rontják el. Van 
köztük olyan, aki helyre is állítja. Emellett a lakosság létszáma 
nagyon csökken, erre kellene megoldást találni, hogy a fiatalok 
ne hagyják el a települést. Most még nem égető ez a probléma, 
de a küszöbön áll. Hamarosan megoldásokat kell keresni erre 
is, mert a magashalálozási szám a település önállóságát is ve-
szélyeztetheti.

Kutasi Hírek: Merre tart most a település? 
Rostás Péter: Úgy gondolom, Székkutas egy élhető telepü-

lés, a megyében is felnéznek ránk. Ez nem a vezetőség, hanem 
a közösség érdeme. Tisztán tartják a környéküket, környezetü-
ket. A közös célok elérése érdekében szívesen mozdulnak meg 
a helyiek. Ha az önkormányzat azt mondja, nem tudja lecsu-
mázni a paprikát, önkéntesek jelentkeznek. Jó felé halad a te-
lepülés, amelyet a jelenleg  is zajló TOP-os pályázatok tovább 
erősítenek.  

Ács Helga
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Székkutason senkit nem hagynak cserben
Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete köz-

meghallgatást tartott december 11-én, a Murgács Kálmán 
Művelődési Házban. Az esemény előtt a közszolgáltatók 
képviselői, valamint a helyi körzeti megbízottak fogadták a 
lakosokat.

A közszolgáltatók ügyfélfogadásán 4 cég képviselőit keres-
hették fel problémáikkal a lakosok. Jelen volt a Csomifüst Plusz 
Kft., a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt., az 
NKM áramszolgáltató, valamint az Alföldvíz Zrt. is. 

A közmeghallgatáson elsőként Dr. Harkai István rendőr alez-
redes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője szá-
molt be Székkutas közbiztonságával kapcsolatos adatairól. A 
kapitányság vezetője elmondta, hogy a községben idén kiemel-
kedően alacsonyak a bűnelkövetéssel és a balesetekkel kap-
csolatos számok is: a településen elkövetett 14 bűneset közül 4 
történt közterületen, ebből három lopás és egy garázdaság. Dr. 
Harkai István elmondta, hogy ez többek közt a kamerarendszer-
nek köszönhető, valamint annak is, hogy Székkutas egy össze-
tartó és zárt közösség. Elmondta, hogy idén öt baleset történt, 
ebből kettő, lakóterületen belül.

Dr. Harkai István felhívta a figyelmet a csalásos bűncselek-
ményekre is. Kifejtette, hogy mostanában előfordulhat, hogy 
kedvezőbb áron kínálják fel az embereknek a fát, de végül ke-
vesebbet szállítanak le, ami csak hetekkel később derül ki. Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy veszélyesek azok a nyereménnyel 
kecsegtető csalók is, akik pénzt kérnek a nyeremény kifizetése 
előtt. Hozzátette, hogy a 80 éven felülieket is átverhetik a köz-
szolgáltatók nevében. Általában túlfizetés miatt érkeznek pár-
ban az idősekhez a csalók, akik a pénztárca előkerülése után 
ellopják a sértett pénzét.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetőjének be-
számolója után Szél István, Székkutas polgármestere kezdte 
meg a 2017-es év összefoglalását. Elmondta, hogy 2010 és 2017 
között 7,8 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a településen, 
ami fejenként 250 millió forintot jelent. Hozzátette: a település 
vagyona háromszorosára nőtt az elmúlt évek alatt.2017-ben új 
aszfalt réteget kapott a temetői út, a Mester utca, valamint az 
Erkel Ferenc utca is. 2018-ban, pedig a mágocsi utat fogják fel-
újítani a 47-estől az „S-kanyarig”. 300 ezer forintértékben alakí-
tottak ki kerékpáros pihenőhelyeket is. 

Az intézményekkel kapcsolatban beszámolt a Líbor Ilona 
Óvoda 5,5 millió forintos felújításáról, a könyvtár teljesen új bú-
torairól, valamint a Klauzál Gábor Általános Iskola székkutasi 
tagintézményének 5 millió forintos fejlesztéseiről is. Az önkor-
mányzati bérlakások 50 milliós energetikai felújításával kap-
csolatban elmondta, hogy a jövőben is folytatni kell a munká-
latokat, ugyanis több bérlakás is renoválásra szorul. Fejlődött a 
kutasi sportcentrum is: lecserélték a padlót, megtörtént a pálya 

világításának szakaszolása, az öltöző kispadjainak cseréje, vá-
sároltak eredményjelzőt, valamint egy defibrillátort is 2017-ben. 
A református templom parókiája 49 millió forintból újul meg.

A fejlesztések után a polgármester a nyertes pályázatokról 
is mondott egy pár szót. Az Egészségházban található szolgál-
tatások már átköltöztek más intézményekbe, de a rendelési idő 
nem változott. A munkálatokról a tájékoztatás során kiderült, 
hogy várhatóan január 2-tól augusztusig fognak tartani. Az intéz-
mény 15 millió forint értékben fog új eszközökkel gazdagodni 
amellett, hogy a belső tér teljesen átalakul.

Turisztikai célú pályázatot is nyert a község, amiből a Piroska 
skanzent valósítják majd meg. Ezeken kívül a művelődési ház 
tetejét is felújítják, valamint napelemeket fognak rá felhelyezni.

Tervben van még olyan sebességkorlátozó táblák kihelyezé-
se, amik mutatják, a gépjárművek milyen gyorsan mennek, va-
lamint 5 millió forint értékben egy fásítási programot is el fognak 
kezdeni.

Szél István kifejtette, hogy büszke a véradók számára biztosí-
tott adókedvezményre, ami 61 főt érint a településen. Beszámolt 
arról is, hogy 2017-ben 15 székkutasi diák részesült felsőoktatási 
támogatásban, amiért cserében legalább kétszer vért kell adni-
uk, vagy a község közösségi munkáiból 5 napon keresztül kell 
kivenni a részüket.

A Modern Városok Programon belül is több fejlesztés fogja 
a kutasiakat érinteni, így a 47-es négysávosítása, amiről azt kell 
tudni, hogy a főút el fogja kerülni a települést. A polgármester 
elmondta, hogy jelentősnek tartja a békéscsabai repülőtér fej-
lesztését, valamint a Békéscsaba-Hódmezővásárhely-Szeged 
vasúti tengely megújulását is.

A beszámoló után lehetősége volt a lakosoknak kérdésekkel, 
kérésekkel fordulni a képviselő-testület tagjaihoz, de senki nem 
élt ezzel a lehetőségével. Szél István elmondta, hogy annak kö-
szönheti ezt a dinamikus fejlődést Székkutas, hogy a lakosok 
számára nem kérdés az összefogás, ezért bármilyen problémá-
val szembe tudnak nézni, és ha valakinek segíteni kell, akkor 
nem hagyják cserben egymást. Ezt bizonyítja a jótékonysági 
bálon összegyűlt, gyermekek számára szánt, 872 ezer forint 
adomány, valamint a Mikulás napra vállalkozók által felajánlott 
másfél millió forintos segítség is.

n.j.

Bajnóciné Tatár Beatrix
női- , férfi  és gyermek fodrász

+3630/730-4107
Székkutas, Béke u. 50.

Január 3-tól ismét teljes 
munkaidőben várom 

a szépülni vágyó régi- és 
új vendégeimet.

Nyitva tartás:
Hétfő: 8- 5.30
Kedd: 8-15.30
Szerda: 10-18

Csütörtök: 8-15.30
Péntek: 10-18
Szombat: 8-10
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Rekordösszegű adomány 
gyűlt össze 

A színpad a gyerekeké, a tánctér a felnőtteké volt november 
25-én este Székkutason, a Murgács Kálmán Művelődési Házban, 
ahol jótékonysági bállal alapozták meg az ovisok és sulisok jö-
vőbeni terveit.

A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő Ala-
pítvány már 19 éve segíti a gyerekek fejlődését, többek között a bál 
megszervezésével. Az elmúlt évben több mint 480 ezer forint gyűlt 
össze, amit az óvodának és az iskolának ítéltek oda. Az iskolave-
télkedők szervezésére, versenyeken való részvételekre, színházlá-
togatásra, kirándulásokra fordította az összeget, illetve folyamatban 
van két udvari kiülő beszerzése is. Az óvoda kirándulásokra és játé-
kok vásárlására fordította a bevételt.

A rengeteg segítőnek köszönhetően rekordbevételt ért el idén a 
Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvány. 
Csak az adományokból több mint 400 ezer forint gyűlt össze, ami-
ben még nincs benne a bál bevétele.

„Nekem településvezetőként annál jobb érzés, hogy a gyerme-
kek, szülők, pedagógusok mosolyognak, nincs. Kívánom, hogy ezt 
őrizzék meg, érezzék magukat jól, és ezt holnap is folytassák, hiszen 
a szürke hétköznapokban is meg lehet őrizni ezt a hangulatot. Ezért 
érdemes élni, hogy ennyi mosolygós embert lássunk” – mondta el 
Szél István polgármester köszöntőjében.

Az idei bál bevételét szintén a két intézmény fejlődésére használ-
ják fel. Az óvoda idén is kirándulásokra és színházlátogatásra szeretné 
fordítani az összeget, valamint az iskola is úgy döntött, hogy rendezvé-
nyekre és színházba szeretné elvinni a diákokat. E nemes cél eléré-
séhez rengetegen megmozdultak a településen. Az önkormányzaton 
és a cégeken túl magánszemélyek is adományoztak az alapítványnak.

„A támogatók listája igen hosszú, ami azt bizonyítja, hogy nagyon 
sokan segítik munkánkat” – mondta el megnyitó beszédében Patyi 
Éva, a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus 
Máté Tagintézményének vezetője.

Az ovisok és a sulisok természetesen nem voltak hálátlanok, 
és egy nagyon színvonalas, főleg táncos produkciókat felvonultató 
műsort adtak a bál közönségének. A gyerekek már hosszú hetek 
óta készültek az előadásokkal, hogy november 25-én este mindenki 
felhőtlenül tudjon gyönyörködni bennük.

Az est további részében a mulatásé volt a főszerep, felszolgálták 
a vacsorát, kisorsolták a tombolákat, és felhúzták a táncoló fekete 
lakkcipőket. A zenéről Tulipán Nándor gondoskodott. Sz.Viktor

Székkutasra is 
megérkezett a Mikulás!

A székkutasi gyerekek december 6-án találkozhattak a Mikulás-
sal, aki ajándékokkal is meglepte az óvodásokat és az iskolásokat.

Elsőként a Székkutasi Líbor Ilona Óvodába érkezett meg a Télapó, 
akinek nagyon örültek a gyerekek. A látogatást követően az ovisoktól a 
Mikulás egyenesen a Gregus Máté Általános Iskolába száguldott, hogy 
ott is megörvendeztesse a gyerekeket. 

Természetesen az ajándékosztás sem maradhatott el: mindenki ka-
pott egy kis csomagot, és még a közös fotózkodásra is volt idő.  ÉR. 

Együtt ünnepelt a véradók 
nagy családja

A többszörös véradókat jutalmazták november 30-án a Hód-
mezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal dísztermében. Összesen 
209 lakos részesült Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Köz-
pont Hódmezővásárhely-Makó Vérellátó Osztályának elismeré-
sében. A székkutasi Bereczki Jánosné Julikát is jutalmazták.

29 éve már, hogy minden november 27-én együtt ünnepel a ma-
gyar véradók nagy családja. Ez alkalomból már több településen is 
kiosztották a díjakat a többszörös véradóknak, így 23-án Makón, majd 
30-án Hódmezővásárhelyen. 209 díjazottat szólítottak ki az ünnepsé-
gen, akik Hegedűs Zoltántól, Hódmezővásárhely polgármesteri jog-
körrel rendelkező alpolgármesterétől vehették át elismeréseiket.

Dr. Szekeres Veronika, aki 2002 óta a Szegedi Regionális Vérellá-
tó Központ régióigazgatója, elmondta, hogy a Véradók Napján azo-
kat az embereket ünneplik, akik 10-nél többször nyújtottak segítő 
kart a bajbajutottaknak.

„Az ország vérkészlete kielégítő. Ez országos szinten napi 1600-
1800 véradást jelent. Sajnos fogy a véradók száma, amit talán úgy 
lehetne növelni, hogy az idősebbek közelebb hozzák a fiatalokhoz 
a segítségnyújtásnak ezt a formáját. Jelenleg a betegellátáshoz 
szükséges mennyiség biztosítva van. A régiónk az országos átlagnál 
jobban áll, hála az új véradóknak is” – tette hozzá a régióigazgató.

Héjjáné Borbás Anikó, a Vöröskereszt Csongrád Megyei Szerve-
zetének hódmezővásárhelyi területi vezetője elmondta, hogy tavaly 
összesen 3260-szor vettek vért, míg 2017-re ezt a számot október 
31-ig, már közel 300-al meghaladták.

Az ünnepségen átadásra került az Alföldi Porcelángyár Zrt. orszá-
gos kitüntetése is, ugyanis a cég elnyerte a Véradóbarát Munkahely 
címet. Ezek után köszöntötték Bereczki Jánosné Julikát is, aki Szék-
kutason segíti a véradásokat kiemelkedő önkéntes munkájával.

Az ünnepség végén a résztvevők hatalmas tapssal köszönték 
meg a Vöröskereszt munkatársainak kitartó munkáját. n.j.

Boldog karácsonyt kíván 
a Rádió 7!


