
Ősszel érkeznek a számlák
Több székkutasi lakos is azzal a panasszal élt az önkormányzat, illetve a szállítást végző 

cég felé, hogy nem kapnak hulladékszállítási számlát. Dr. Kovács Páltól, a Hódmezővásár-
helyi Köztisztasági Kft. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója nyilatkozott szerkesztőségünk-
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Három kilométer csatorna újul meg
Július 4-én Szél István, Székkutas 

polgármestere tartott lakossági fóru-
mot „Székkutas belterületi vízrendezés 
II. ütem” kivitelezésével kapcsolatban. 
Az utcafórumon ismertette a beruházás 
paramétereit, és egyeztetett a lakókkal 
a részletekről.

Székkutas 2010-ben, 2011-ben és 2012-
ben igen belvizes időszakon ment keresz-
tül. Akkoriban volt a térségben az utóbbi 
idők legcsapadékosabb időjárása, és a 
környező területek csapadékvize a köz-
ségbe folyt be.

A „Székkutas belterületi vízrendezés 
I. ütemében” már a község Orosháza fe-
lőli része kapott új vízelvezető csatorná-
kat, a második ütemben pedig további 
utcákban fejlesztik a csatornahálózatot. 
A beruházás keretében a Mágocsi úton 
431 folyóméter hosszan földmedrű, a Dr. 
Temesváry Imre utcában, a Móricz Zsig-
mond és Móra Ferenc utcák közötti sza-
kaszon, a Radnóti Mikós, a Móricz Zsig-
mond, az Ady Endre, és a Kölcsey Ferenc 
utcákban pedig nyílt szelvényű burkolt 
csatornákat alakítanak ki.

Az utcák közül egyoldalú vízelvezetés 
kerül kialakításra a Dr. Temesváry Imre, a 
Gregus Máté, a Radnóti Miklós utcákban 
és a Mágocsi úton. A beruházásban sze-
replő többi utcában kétoldali vízelvezetés 
jön létre. A csapadékvíz elvezető csator-
nákban összegyűlt víz a Mágocsi úti elve-
zetőbe jut, ahonnan a befogadóba folyik.

„A beruházás 112 ingatlant érint. A la-
kások bejárójának 10%-a betonos, térkö-
ves vagy aszfaltos, a többi földből épített. 

A kivitelező, amit felbont, azt vissza is kell 
állítania ugyanolyan állapotba, ahogyan 
az a beruházás előtti kamerafelvételeken 
látszik. A beruházás fák kivágását is meg-
követeli, de ahol fát vágunk ki, oda kettőt 
ültetünk vissza” – nyilatkozta Szél István, 
Székkutas polgármestere.

A nyílt árkok mélysége miatt, piros 
és fehér csíkozással ellátott, a jelenlegi 
buszmegállóban is látható védőkorlátot 
alakítanak ki a Gregus Máté utcában 386 
folyóméter hosszan. A Móricz Zsigmond 
utcában 76 fm hosszú korlátot helyeznek 
ki.

A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Programból megvalósuló projekt be-
kerülési költsége 220 millió forint, amely 
100%-ban támogatott tevékenységekből 
áll. A projektben megvalósuló vízelvezető 
csatornák hossza összesen, megközelítő-
leg 3 km. A munkálatok július 10-én kez-
dődnek, és várhatóan szeptember 15-én 
érnek véget.

Sz.Viktor

Hibátlan az új sportpadló
Július elejére teljesen megújult a székkutasi tornaterem 

sportpadlója. Az új fedés jobb az ízületeknek és sokkal kom-
fortosabb is.

A Tömegsport Klub Székkutas a 
2016-17-es szezon sportfejlesztési 
programját úgy nyújtotta be, hogy az 
többek között a székkutasi tornaterem 
sportpadlójának cseréjét is tartalmaz-
ta. Nem hiába, a lépés szükséges volt. 

Emellett a legutóbbi fejlesztés értel-
mében a focipálya LED-es világításának 
szakaszolása is befejeződhetett, amely 
a Tömegsport Klub Székkutas TAO pá-
lyázata részeként valósulhatott meg. 

A székkutasi tornaterem még a ’70-es évek végén készült, 
a padlózat pedig azóta szolgálta a sportolni vágyó kutasiakat. 
A betonra fektetett linóleum azonban meglehetősen elkopott 
és elhasználódott az évtizedek alatt, ráadásául az ízületekre is 
meglehetősen ártalmas volt. Egy szó, mint száz, megérett a cse-
rére.

„A Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott pályázat ke-
retében 70%-os TAO támogatás és 30%-ös önerő, esetünkben 
a Székkutasi Önkormányzat támogatása volt az a konstrukció, 
amelynek keretében megvalósulhatott a beruházás” – nyilat-
kozta Horváth Zoltán, a Tömegsport Klub Székkutas elnöke.

A felújítás június 30-án fejeződött be, egy új szőnyeget terí-
tettek le, amely az ízületek számára is jobb és sokkal komforto-
sabb a korábbi padlózatnál. 

„Bízom benne, 
hogy minden szék-
kutasi sportoló nagy 
örömmel fogja birtok-
ba venni az új sport-
padlót, akár a test-
nevelés órák, akár a 
sportegyesületi foglal-
kozások keretében” – 
tette hozzá a Tömeg-
sport Klub elnöke.

szcs
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Ősszel érkeznek a számlák
Több székkutasi lakos is azzal a panasszal élt az önkor-

mányzat, illetve a szállítást végző cég felé, hogy nem kapnak 
hulladékszállítási számlát. Dr. Kovács Páltól, a Hódmezővá-
sárhelyi Köztisztasági Kft. pénzügyi és szolgáltatási igazgató-
ja nyilatkozott szerkesztőségünknek a kialakult helyzet okai-
ról, illetve arról is, mikorra várható megoldás az ügyben. 

Április elsejétől új szolgáltató viszi a szemetet Székkutason. 
Eddig Csongrádról érkeztek a szemétszállítók, most már Hód-
mezővásárhelyről. Számlát azonban hónapok óta nem kapnak 
a településen lakók, így fizetni sem tudják a hulladékszállítási 
díjat. A problémát jelezték a lakosok mind az önkormányzat 
munkatársainak, mind a szemétszállításért felelős a Hódmező-
vásárhelyi Köztisztasági Kft-nek. 

„A székkutasiak félnek attól, hogyha egyszerre lesz kiszám-
lázva egy féléves, vagy éves időszak, relatíve rövid határidővel, 
akkor az nagyon megterheli őket” – fogalmazott Rostás Tibor, 
a Székkutasi Polgármesteri Hivatal településüzemeltetési ügy-
intézője, aki azt is hozzátette, hogy a hódmezővásárhelyi cég-
gel, amely a hulladék elszállításáért felel, folyamatosan tartják a 
kapcsolatot, és ők is jelezték nekik a problémát. 

A legfőbb problémát azonban az jelenti, hogy ugyan a szál-
lítást a hódmezővásárhelyi cég végzi, de a számlázást nem. Így 
ők is annyit tudnak tenni az ilyen jellegű panaszok esetében, 
hogy továbbítják azt az illetékeseknek. Dr. Kovács Pál, a Hód-
mezővásárhelyi Köztisztasági Kft. pénzügyi és szolgáltatási igaz-
gatója nyilatkozott szerkesztőségünknek. 

„Székkutas és még más települések esetében is az NHKV, 
azaz a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt. vállalta a számlázási feladatok ellátását. Az ehhez 
szükséges adatok szolgáltatását a társaságunk végzi a közszol-
gáltató felé, vagyis a DAREH Bázis Zrt. felé (mi alvállalkozóként 
végezzük a szállítást), ezt maradéktalanul teljesítettük is. Min-
den információt átadtunk a DAREH Bázis Zrt-nek, amelynek 
kötelessége azt továbbítani az NHKV-nek. Ez általánosságban 
elmondható a teljes szolgáltatási területünkről. Székkutas azért 
speciális a mi esetünkben, mert az első negyed évben nem mi 
végeztük a szemétszállítást. Így az adatszolgáltatást is április óta 
tudjuk biztosítani Székkutas esetében” – vázolta az ügymenetet 
dr. Kovács Pál, aki azt is elárulta, mikor lehet megoldása az ügy-
nek, mikor kaphatják meg a székkutasiak a számlát. 

„Az NHKV az előrejelzések alapján őszig megküldi a hulladék-
szállítási számlákat a lakosok részére. Azt kérem, hogy türelemmel 
viseltessenek a kedves lakosok, hiszen várhatóan ősszel megkap-
ják az első negyedévre vonatkozó számlát” – majd így folytatta: 
„Folyamatos az egyeztetés köztünk és a DAREH között is, illetve a 
közszolgáltató és az NHKV között is. Azonban a problémák abból 
erednek, hogy 3200 magyarországi település, nagyon eltérő díjazá-
sú rendszerét kell nekik egy egységbe hozni. Ez időigényes, és azo-
kat az anomáliákat, amelyek a rendszerben vannak, most meg kell 
oldania az NHKV-nek. Az ígéret szerint ez őszig meg fog valósulni. 
És minden háztartás azt az összeget fogja a számláján megtalálni, 
amihez eddig hozzászokott.” ÉR. 

Felújítások és fejlesztések a Líbor Ilona Óvoda udvarán
Automata öntözőrendszert építettek ki és az udvaron lévő 

betonburkolatokat is felújították a Líbor Ilona Óvodában. A 
beruházások összköltsége közel 5 millió forint volt, amelyet az 
önkormányzat teljes egészében saját forrásból finanszírozott. 
Mindez egy átfogó óvodafelújítási program részét képezi.

„Az udvaron lévő beton burkolatok, járdák nem megfelelő 
állapota szükségessé tette azok felújítását, így a burkolt felüle-
tek felülvizsgálatát követően a meglévő felületek megnövelésre 
kerültek és térkő burkolatot kaptak, mintegy 210 négyzetméte-
ren” – mondta Rostás Tibor, a Székkutasi Polgármesteri Hivatal 
településüzemeltetési ügyintézője, majd hozzátette, 92 négyzet-
méternyi felületen új járdaszakaszt is kialakítottak, mely össze-
köttetést biztosít a szomszédos általános iskola udvarával.

A burkolatok megújítása mellett a 3000 négyzetméternyi 
udvari zöldfelületet automata öntözőrendszerrel építették ki, 
amelyhez a szükséges locsolóvizet egy fúrt kút biztosítja. A 
székkutasi képviselő-testületelképzelése az, hogy a közintéz-
ményeknek nemcsak a közbiztonságát (kamerával való ellá-
tását) kell kiépíteni, hanem a zöldterületek karbantartására is 
gondolni kell. Ezt a célt szolgálja az öntözőrendszer kiépítése. 
Az óvoda öntözőrendszeri kiépítése után pedig jön az iskola, az 
önkormányzat, valamint a Piroska-park is.

Az öntözőrendszer telepítése során többmint 500 futóméter 
árok kiásására került sor géppel és kézzel, mintegy 25-30 centi-
méter mélységben, mely árok a csövek lerakásával párhuzamo-
san visszatöltésre is került, hogy a munkálatok minél kevesebb 
kellemetlenséget okozzanak az óvoda napi működésében.

A projekt keretében elhelyeztek többek között egy 420 futó-
méter 32-es Pe és egy 380 futóméter 20-as Pe csövet, valamint 
58 darabrotoros szórófejet, 1 darab 12 zónás kültéri öntöző 
automatikát esőérzékelővel és 1 darab szivattyú (1 KW teljesít-
ményű) átfolyós érzékelővel.

Az automata öntözőrendszer kiépítése és a járdaburkolatok 
felújítása mellett az udvarban található esőbeállót is renoválták, 
ennek pala tetőszerkezetét erősített polikarbonátra cserélték.

A fenti beruházások összköltsége közel 5 millió forint volt, 
amelyet az önkormányzat teljes egészében saját forrásból fi-
nanszírozott.

A Székkutasi Líbor Ilona Óvodában nem ez az egyetlen fejlesztés, 
ami megvalósul. Az udvar betonburkolatainak felújítása, valamint 
az automata öntözőrendszer kiépítése mellett, az óvoda udvarában 
lévő esőbeálló tetőcseréje is megtörténik, erősített polikarbonátból, 
valamint kialakítanak egy új hintaállványt, 2 darab hintával.

Ács Helga
Fotók forrása: archív
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Dr. Bakos Attila: „Székkutas egy mintatelepülés!”
„Igyekszünk mindig a kornak megfelelő legújabb és leg-

modernebb irányokat követni” – nyilatkozta szerkesztősé-
günknek Dr. Bakos Attila. Az önkormányzati képviselőt arról 
kérdeztük, mely fejlesztéseket tartja a legfontosabbnak, ho-
gyan látja Székkutas jelenlegi helyzetét, jövőjét. 

„Ha az elmúlt 8-10 évet végignézi az ember, egyértelműen 
megállapítható, hogy Székkutas – hiába is tagadnánk, bár nem 
is célunk tagadni – egy mintafalu, mintatelepülés. Igyekszünk 
mindig a kornak megfelelő legújabb és legmodernebb irányo-
kat követni, illetve egy szolgáltató jellegű települést kialakítani, 
hogy a falunak a lakosságmegtartó ereje meglegyen. Egy olyan 
bázist alakítottunk ki az előző években, és nemcsak mi, hanem 
az előző képviselő-testületek is olyan alapokat tettek le, amelyre 
lehet építkezni” – fogalmazott Dr. Bakos Attila azzal kapcsolato-
san, mit gondol, milyen irányba halad a település. 

A fent említett építkező munka pedig jelenleg is több pillé-
ren nyugszik: számos projektben, pályázatban érdekelt Székku-
tas. Ezek közül többet is kiemelt az önkormányzati képviselő: 
a helyi piac fejlesztését (ami 58 millió forintból valósul meg 
várhatóan, és egy zárt, 2-3 üzlet kialakítására lehetőséget adó 
helyiség jönne létre 90 négyzetméteren a Vásárhelyi úton, a Mű-
velődési Házzal szemközt), a belvízrendezés második ütemét 
(ebben 112 lakóingatlan, illetve számos utca érintett, amelynek 
értelmében kialakítják a folyamatos vízszállítást lehetővé tevő 
csapadékvíz-elvezetőket, mindezt 219 millióból), a Piroska-kul-
tuszhoz kapcsoló turisztikai látványosságok létrehozását, illetve 
a meglévők rendbetételét (Piroska-park, skanzen, Csíki-ház, 
mindezt közel 100 millió forintból). 

„Ami leginkább az én szívem csücske, a többi pályázattal 
egyetemben, az a székkutasi Egészségház fejlesztését célzó pro-
jekt. Illetve ide csatolnám még azt a szintén TOP-os pályázatot, 
ami az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését teszi 
lehetővé. A két pályázat kapcsán közel 170 millió forint értékben 

megújulhat a polgármesteri hivatal 
külső hőszigetelése, illetve a fűtés-
rendszere, valamint az Egészségház 
energetikai szempontból is fejlődhet. 
A pályázatoknak köszönhetően az 
Egészségház nemcsak kívül, belül is 
megújulhat: belső szerkezeti átalakí-
tásokra is kell gondolni (teljes belső 
burkolat, festés, a helyiségek új inf-
rastrukturális kialakítása fog megtör-
ténni). Gyakorlatilag eszközbeszer-
zés is meg fog valósulni a TOP-os pályázatnak köszönhetően, 
ami akkora volumenű, hogy felsorolni is nehéz, viszont kiemel-
ném a defibrillátort, különféle mérlegeket, vérnyomásmérőket, 
amelyek az egészségügyi alapellátáshoz szükségesek. Hogy 
pontosan mikor tudjuk elkezdeni a feladatokat? Idén ősszel 
szeretnénk elkezdeni a munkálatokat, amelynek köszönhetően 
megújulhat az Egészségház.” 

A fejlesztések mellett arra is kíváncsiak voltunk, mi az, amit 
javítani kellene a településen. „Mindig mindenen lehetne javí-
tani, de úgy gondolom, mostanra talán eljutottunk oda, hogy a 
településen mind a közművek szempontjából, mind az infra-
struktúra szempontjából olyan jelentős beruházások történtek, 
amelyek tulajdonképpen mostanra egészen új arculatot adtak 
a településnek” – fogalmazott a képviselő, aki a jövőre vonat-
kozóan még említett pár olyan tervet, amelyet szeretne véghez-
vinni Székkutas Község Önkormányzata. Ezek között említette a 
Murgács Kálmán Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítását, 
valamint a Hódmezővásárhely-Székkutas-Mártély praxisközös-
ségét érintő modellprogram kialakítását is. Mindkét említett 
projekttel kapcsolatban tervek már vannak, viszont még a be-
nyújtott pályázatok elbírálását várják. 

ÉR. 

Kinek az ekéje dolgozik a legszebben? 
Hetedik alkalommal rendezik meg Székkutason, a Nagy-

mágocsi úton a Regionális Szántóversenyt augusztus 12-én. 
Hét kategóriában mérhetik össze tudásukat a részt vevők, 
munkáikat szakmai zsűri értékeli. 

„Aki jól tud szán-
tani, az megbecsült 
ember!” – hangzik 
a szántómesterek 
egyik jelmondata. 
A Regionális Szán-
tóverseny keretén 
belül a vállalkozó 
kedvűek, immár 

hetedik alkalommal mérhetik össze tudásukat ebben a műfaj-
ban. Augusztus 12-én, reggel 8 órakor, a Nagymágocsi út felől 
vonulnak fel a résztvevők, érintve Székkutas egy-két utcáját, 
majd visszakanyarodnak a verseny színhelyéhez. A 9 órakor 
kezdődő ünnepélyes megnyitót követően, 10 órakor kezdődik a 
szántóverseny, és eltart egészen a kora délutáni órákig, hiszen a 
nyitóbarázdák elkészítését egy körülbelül egy órán tartó szemlé-
zés követi, mielőtt folytathatják a versenyzők a szántást. 

Az immár hagyományosnak számító rendezvény során 2000 
négyzetméternyi parcellát kell felszántania minden versenyző-
nek. Erre összesen három óra áll rendelkezésükre, amelyből az 
első 20 percet a nyitóbarázda elkészítésére fordítják. 

Mihály Károly, a program főszervezője elmondta, a résztve-
vők a 2-3 fejes ágyekék, a 2-3 forgós váltva forgatós ekék, a 4-5 
fejes ágy- és váltva forgatós ekék, a lófogatú szántás, a veterán 

traktorok szán-
tása, valamint 
az ifjúsági ka-
tegóriákban in-
dulhatnak idén. 

„Az nyer, 
akinek a terü-
lete a legszebb. 
Nem szabad 
sietni, a fölszán-
tott területnek 

nem szabad túlságosan simának lennie, minden egyes ekefej 
munkájának látszódnia kell. Ezt 3-4 km/órás sebesség mellett 
lehet véghez vinni” – mondta Mihály Károly, majd hozzátette, 
Magyarországon az 1800-as évek közepén már rendeztek ilyen 
megmérettetéseket. 

Egy ilyen verseny alkalmával meg tudják mutatni a földet mű-
velők, hogy mit tudnak, a szakmai zsűri tagjai - akik a Magyar 
Szántóegyesület köréből kerülnek ki - a fejlődési lehetőség biz-
tosítása érdekében értékeléseket is adnak a versenyzők mun-
káiról a pontozás mellett.  A bírák a versenyzők teljesítményé-
nek értékelésekor figyelik a szántás szépségét, egyenességét, a 
szármaradványok leforgatását vagy épp az eke ki- és beemelé-
sének egyhangúságát.

A szántóversenyre elsősorban Békés és Csongrád megyéből 
érkeznek majd a tudásukat megmutatni vágyók.  

Ács Helga
Fotók forrása: archív
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Ahol a búza és a szőlő is mögteröm 
Mintegy három napon keresztül tartott az Olvasókörök 

Országos Nyári Találkozója június 30-a és július 2-a között. 
A rendezvénynek idén a Sóshalmi Olvasókör volt a gazdája.  
A második napon, július 1-jén hagyományőrző aratással ké-
szültek a szervezők, de az eső miatt inkább a mulatozáson 
volt a fő hangsúly. 

Sóshalom, ahol a búza és szőlő is mögteröm. Ez a mottója az 
Olvasókörök Országos Szövetsége által szervezett találkozónak. 
A szervezők úgy tervezték a második napját az egész hétvégés 
programnak, hogy reggel a résztvevők lovaskocsikkal indulnak 
majd el Hódmezővásárhelyről, valamint Székkutasról, majd 
miután Sóshalmon az olvasókörnél pálinkával és kaláccsal fo-
gadják az érkezőket, megkezdődik a hagyományőrző aratás. A 
program viszont az esős, hűvös idő miatt meghiúsult.

Az arató hagyományokról Molnár Ernő, a Sóshalmi Olvasó-
kör elnöke a következőket mondta: „A hagyományok szerint 
ilyenkor, miután pálinkával és kaláccsal fogadjuk a kiérkezőket, 
összeáll az aratóbanda. A bandagazda alkut köt a gabonatáb-
la tulajdonosával, hogy mennyi részesedést kapnak az általuk 
learatott táblából. A régi aratóbandák, ugyanis nem pénzért dol-
goztak, hanem terményért. Így gyűjtötték össze télire a kenyérre 
való gabona mennyiséget.”

A délelőtt, így az eső elől a sátor alá húzódva telt, ahol a vendé-
gek beszélgettek és nótázgattak egészen fél 12-ig, amikor a nap 
újra előbukkant a felhők mögül, és a jobb időnek hála megkez-
dődhettek a szabadtéri programok is. Almási István, Hódmező-
vásárhely polgármestere, Deák György, az Olvasókörök Országos 
Szövetségének társelnöke, valamint Molnár Ernő, a Sóshalmi Ol-
vasókör elnöke köszöntötte a vendégeket. Ezek után Bán Csaba 
lelkész megáldotta az új kenyeret a hagyományok szerint, amit 
felszeltek és falatonként végig kínáltak a közönség sorai között.

Mivel Sóshalom az a hely, ahol a búza mellett a szőlő is mög-
teröm, így természetesen a borok sem maradhattak el a talál-
kozón. A vendégeket persze az aratás nélkül is kaláccsal és 
pálinkával várták a szervezők, így a jó hangulat biztosítva volt. 
A szőlőből készült alkoholos nedűből háromfélét kóstolhatott 
végig a kíváncsi közönség, Takács Ferenc hódmezővásárhelyi 
borászgazda kínálatából.

„Hoztam egy 2015-ös, és egy 2016-os olaszrizlinget, valamint 
egy 2016-os kékfrankost. Az alkohol tartalma ezeknek az italok-
nak 12,5-13,5% között van. A sóshalmi talaj humusztartalma ma-
gasabb, ezért testesebb, karakteresebb, magasabb cukortartal-
mú borokat lehet itt készíteni, mint a homokvidékeken” - tudtuk 
meg Takács Ferenctől.

Ebéd után kulturális műsorok sora következett. Délután két 
órától, különböző dalkörök műsorát hallgathatták meg a ven-
dégek, majd a Kankalin Néptáncegyüttes fellépése következett.

Idén a Sóshalmi Olvasókör, a nagykanizsai Kiskanizsai Olva-
sókörtöl vehette át a vándorbotot a BFMK-ban tartott gálaesten. 
Salamon Sándorné, a Kiskanizsai Polgári Olvasókör elnöke el-
mondta, hogy régen tényleg az olvasás volt az olvasóköröknek a 
célja, de ez mára megváltozott.

„A kultúra megőrzése, a társas rendezvények megszervezé-
se, esetleg író-olvasó találkozó, vagy bármilyen más ismeret bő-
vítését szolgáló rendezvény megszervezése. Ezek a feladataink. 
Most egy kicsit együtt kapcsolódunk ki és ünneplünk itt, Sóshal-
mon” – tette hozzá Salamon Sándorné.

Ezek után következett a tombolahúzás, majd a Csúcsi Ol-
vasókör táncosainak bemutatója. Délután öt órától a Popfilter 
együttes műsorával hangolódhatnak a résztvevők a vacsora 
előtt a bálra, ami este hétkor veszi majd kezdetét.

n.j.
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Ezt már megint jól kisütötték! 

Jutalomkirándulás az eredményes iskolaévért

Minden évben megrendezik a derekegyházi palacsintafesz-
tivált, ami idén, a népszerűségének hála, öt napos volt. A pa-
lacsintasütés ötlete négy éve merült fel a Közkincs Kerekasztal 
megbeszélésen, ahol Csongrád megye művelődésszervezői 
közt vetődött fel annak a gondolata, hogy Derekegyház környé-
kéről a kistelepülések is besegítenének a falunak a program 
lebonyolításában. 

Minden év július második hétvégéjén rekordmennyiségű pa-
lacsinta sül Derekegyházon. A palacsintasütés a falu és környező 
települések összefogásával valósul meg, a fesztivál idején minden 
arra járó friss palacsintát kóstolhat. A fesztivál idején színpadi kul-
turális műsorokat láthatnak az érdeklődők, részt vehetnek a pa-
lacsintatáncban vagy akár palacsintaevő versenyen mérettethetik 
meg tudásukat. A fesztivál számos rekorddal is büszkélkedhet. 
Elkészítették a rendezvény alkalmával a legnagyobb palacsintát, 
ami másfél méter átmérőjű volt, de maratoni palacsintasütésre is 
vállalkoztak már: összesen 174 órán keresztül készítették a finom-
ságokat. A tavalyi évben pedig megvalósult egy 168 méter hosszú 
palacsintakígyó is. 

Kutasról először 4 évvel ezelőtt az olvasókör képviselte a telepü-
lést, majd később a Nyugdíjas Klub tagjai is csatlakoztak hozzájuk. 
Nem is volt kérdés, hogy az idén is képviselteti magát a település a 

rangos fesztiválon. A derekegyháziak elkezdték a szervezést, majd 
szóltak az nagymágocsi, eperjesi, mindszenti, szentesi, szegvári és 
székkutasi civil csoportoknak. 

Idén július 8-án, szombaton délután 16 órától este 20 óráig sü-
tötték a mennyei édességet Derekegyházán a székkutasiak.  A pa-
lacsintafesztiválon önkéntesek sütik a tésztából készült, töltelékkel 
ízesített finomságokat, a házigazda által biztosított tűzhelyeken. A 
serpenyőket, valamint a sütéshez szükséges felszereléseket pedig 
az érkező palacsintasütő csapatoknak kell biztosítani. 

„Ez nem egy nagyüzemi dolog, itt nem a profit a cél. Ez egy telje-
sen civil szerveződésből, önkéntes alapon, összefogással megvaló-
suló munka. Nagyon jó hangulatban sülnek a palacsinták. Minden 
résztvevőn látszik, hogy a hőség ellenére is mindenki szívesen csi-
nálja az egészet” - mesélte Szabó Emese önkormányzati képviselő.

Volt már példa arra, hogy a sátrat, ahol a tűzhelyek fel vannak 
állítva, összedőlt, mert elmosta a vihar, az idén a kánikula jelentett 
kihívást a résztvevőknek. A székkutasiak azonban a rekkenő hőség 
ellenére is rendületlenül sütötték a palacsintákat.  

A palacsintafesztiválon nem csak a tűzhelynél sürgölődtek a 
székkutasiak, hanem a színpadon is fellépett a Székkutasi Nyug-
díjas Klub. A Murgács Kálmán Nótaklub és a Székkutasi Harmoni-
kások egy 15 perces műsorral készültek a fesztiválra. Az egymást 
követő fellépéseket nehéz egy kicsit összehangolni a folyamatos 
sürgés-forgást igénylő palacsintasütéssel. Korábban például az tör-
tént a kutasi csapattal, hogy egyszerre kellett palacsintát is sütni és 
színpadra állni is. De megoldották a feladatot. 

A derekegyházi palacsintafesztiválon mindenki ingyen fogyaszt-
hatja az önkéntesek által készített édességeket, akár egész nap, ha 
belé fér. Az édességek elkészítése és betöltése egy külön folyamat, 
egy külön csapat felelős mindkét munkafolyamatért. A töltelékek 
közt szerepel a dió, a lekvár, a kakaó, a fahéj és sok más finomság is.

Székkutasról minden évben több család is ellátogat a gyermekek 
egyik kedvenc desszertjéről szóló fesztiválra, ahol kígyózó sorokban 
állnak a vendégek, hogy pukkadásig falják magukat az édességgel, 
ami az egyik legsűrűbben kerül az asztalokra hazánkban.

n.j.
Fotók forrása: Szabó Emese

A székkutasi általános iskolások legjobbjai hagyományosan 
részt vehetnek egy kiránduláson Kovács Gábor bankár, Székku-
tas Községi Önkormányzat, valamint a Székkutasi Gyermekek 
Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvány jóvoltából. Az idén 
június végén Budapestre utazhattak a gyerekek. 

„Minden évben hagyomány, hogy a tanulmányi eredményekben 
jól teljesítők, illetve egyéb téren kiemelkedők az osztályfőnökök és 
a tantestület javaslatára egy jutalomkiránduláson vehetnek részt, 
amelyet Kovács Gábor úr támogat. Ennek keretében jártunk már 
többször Budapesten, de voltunk már Tihanyban, Szentendrén is” 
– foglalta össze Patyi Éva, a Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus 

Máté Tagintézményének vezetője a június 27-i kirándulás lényegét. 
Az idén a 38 diák és a 4 kísérő pedagógus a Várkert Bazárban jár-
tak, ott fogadta őket Kovács Gábor, és vele együtt tekintettek meg 
két kiállítást. Természetesen az ebéd sem maradhatott el, amelyet 
a Gyermekvasúttal való ismerkedés követett. 

„Nagyon szép idő volt, és rengeteg élménnyel gazdagodva tér-
hettek haza a gyerekek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Kovács Gábor úrnak, az önkormányzatnak és az alapítványnak a 
lehetőségért” – fogalmazott Patyi Éva. 

A kiállítást és a vendéglátást Kovács Gábor állta, az útiköltséget 
az önkormányzat, míg a gyermekvasúti belépőket az alapítvány 
biztosította az utazás alkalmával. 

ÉR. 
Fotók forrása: Patyi Éva

Az iskolakezdést is támogatja az önkormányzat
Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a július 

elején megtartott rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy a tanév-
kezdésre tekintettel, a 2017/18. tanévre, a helyi általános iskolába 
beíratott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem ré-
szesülő tanulók részére (75 fő) 4000 Ft/fő támogatást állapít meg.

A támogatás Iskola Erzsébet-utalvány formájában vehető át 
augusztus hónapban. A pontos időpontról a Székkutasi Polgár-
mesteri Hivatal levélben értesíti majd az érintett szülőket. 
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Megkezdődött a focisták felkészülése

Néptáncosaink a Népfőiskolán
A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által szervezett Néptán-

cosok szakmai alkotótáborába jutott el a Székkutasi Olvasókör 
közreműködésével Jandsó Nóra, Matók Kitti és Maczali György.  
Az alapítvány keretében immár 21. alkalommal került meg-
rendezésre a tábor július 2 – 9. között. Lezsák Sándorné Sütő 

Gabriella elnökasszony nagy lel-
kesedéssel irányította a munkát. 
A tábor célja megőrizni hagyo-
mányainkat táncban, viseletben, 
énekben, zenében. Idén a részt-
vevők bagi és felcsíki táncok mo-
tívumvilágából kaptak ízelítőt Ba-
logh Ildikó örökös aranygyöngyös 
táncos, mester fokozatú néptánc-
pedagógus és Fantoly Gyula, a 
Népművészet Ifjú Mestere, nívódí-
jas koreográfus vezetésével. A fel-
csíki népszokások, népviseletek, 
népdalok megismertetését segí-
tette a Csíkjenőfalváról származó 
Simon Katalin. A tábor teljes ideje 
alatt élő zenére történt az oktatás. 

A Magyar Örökség Díj kuratóriuma 2003. március 22- én Bu-
dapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban pedagógiai és közös-
ségszervező munkássága elismeréséül a Lakiteleki Népfőisko-
lának Magyar Örökség Díjat adományozott. Erről a csodálatos 
helyről és alkotó hétről felejthetetlen élményekkel tértek haza 
a fiatalok. 

Köszönjük szépen a Székkutas Községi Önkormányzat támo-
gatását, mely jelentős segítséget nyújtott a táborozó diákoknak 
a programon való részvételhez.

Kovácsné Rostás Erzsébet
olvasókör elnök

A Székkutas TC labdarúgó csapata július közepén kezd-
te meg a felkészülést a következő szezonra. Horváth Zoltán 
edzővel az előző szezonról és az új kihívásokról is beszél-
gettünk.

A 2016-17-es szezont Puskás János edzősködése mellett kezd-
te meg a székkutasi labdarúgócsapat. Az őszi szereplés azonban 
nem sikerült fényesen. 14 meccsen 4 győzelem, 2 döntetlen és 8 
vereség fűződött a csapat nevéhez, az így összegyűjtött 14 pont 
pedig a 15 csapatos megyei másodosztály 13. helyére volt elég.

„Télen edzőváltás történt, én váltottam Puskás Jánost a 
kispadon. Januárban pedig úgy kezdtük meg a munkát, hogy 
egy átalakulóban lévő csapathoz érkezett egy-két játékos, ille-
tőleg egy új szemlélet alapján kezdtünk dolgozni. Tavasszal kez-
detben úgy tűnt, hogy ez nem fog beválni, nem lesz sikeres. Az 
első hat fordulóban 5 vereség és 1 győzelem volt a mérlegünk. 
Ezt követően viszont 7 győzelem és 1 döntetlen következett, így 
fejeztük be a szezont. Az már egy viszonylag sikeres időszak volt 
és összességében a félszezon sem sikerült rosszul. Elértük a mi-
nimális célkitűzésünket, a nyolcadik helyen végeztünk.” – nyi-
latkozta Horváth Zoltán edző.

A tréner hozzátette, hogy a szezon második felének fényében 
szeretnének készülni a soron következő felvonásra. A követke-
ző szezonnak pedig vérmesebb célkitűzésekkel vágnak neki a 
székkutasi labdarúgók, szeretnének a dobogón végezni.

„Ez nem lesz könnyű, főleg annak fényében, hogy a csapa-
tunk fiatal játékosokból áll, akiknek sokkal inkább ingadozóbb a 
teljesítményük, mint a rutinosabb játékosoknak. Akár egy hosz-
szabb hullámvölgy, de akár egy hosszú sikersorozat is benne 
lehet a pakliban, mint ahogy mindkét verziót bizonyítottuk az 
előző félszezonban is.” – teszi hozzá az edző.

A csapat július közepén kezdte meg a felkészülést az augusz-
tus 19-én kezdődő bajnokságra. Július 19-én pedig már az első 
edzőmeccsét is megvívta a csapat. A Nagyszénással mérkőztek 
a kutasaiak, aminek 4-2-es szénási győzelem lett a vége. 

A fiúkra a folytatásban is sűrű edzésprogram várt, a Mártély-
lyal, Orosházával és a SZVSE-vel is találkoztak a labdarúgók. 

Augusztus 2-án pedig Magyar Kupa meccsen, az UTC lesz az 
ellenfél, de a folytatásban Zsombón és Mártélyon is vendégeske-
dik a csapat, a tervek szerint pedig a bajnokság megkezdése előtt 
egy héttel a Szikáncs gárdáját fogadják hazai pályán. szcs

Családi események
Június hónapban:

Születés: nem volt
Házasságkötés: Rostás Renáta és Németh Norbert.
Elhalálozás: Fazekas Józsefné Fülöp Veronika.
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A táborba nem csak helybéli gyermekek jártak. Kitti 11 éves, 
és Nagymágocsról érkezett Székkutasra nyaralni a mamájához. 
Elmondta, hogy az unokatestvéreivel együtt van a táborban.

„Tavaly én nem jöttem, de nagyon jó a tábor. Nagyon örülök neki, 
hogy itt vagyok és szeretnék jövőre is jönni” – lelkendezett Kitti. 

A póni lovaglás sok gyer-
kőc számára az egyik kedvenc 
program a táborban. Jázmin el-
mondta, hogy nagyon szereti a 
lovakat, neki is van egy pónija, 

akit Holdfénynek hívnak. Pet-
rától sem áll távol a lovaglás 
és elmesélte, hogy neki is van 
egy pónija. 

Az Önkormányzati Nyári Tábor két héten keresztül tart, a 
gyermekekkel az oktatók minden hétköznap reggel 7-től dél-
után 16-ig foglalkoznak. A délelőtti programok után a kicsik 
ebédelnek, majd az ovisok csendes pihenőznek, amíg az idő-
sebbek együtt játszanak az Emlékháznál. A táboroztatásban a 
nevelőknek segítenek idősebb diákok, önkormányzati munká-
sok és iskolai, óvodai pedagógusok is. n.j.

Kutasi hírek
közéleti havilap
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Minden jog fenntartva!

Szuper jó ez a tábor!
Második alkalommal rendezték meg Székkutason a gyer-

mekek számára az Önkormányzati Nyári Tábort az Emlék-
házban. A szülőknek egyedül a kicsik ebédjét kellett biztosí-
tania, a többi költséget az önkormányzat viseli.

A foglalkozások július 24-én hétfőn kezdődtek, és két héten 
keresztül minden hétköznap más-más elfoglaltságokkal várják 
az oktatók a résztvevőket. 

Az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára különböző 
programokkal készülnek, hogy minden korosztály számára a 
tábori napok egyszerre legyenek szórakoztatóak és legyen szá-
mukra kihívás is.

A tavalyi programok sikerére való tekintettel az idén is lesz 
póni lovaglás, trambulin, biciklizés és a gyerekek a tábor végén 
együtt ellátogatnak a Rostás tanyára is, ahol rengeteg olyan régi 
játékot próbálhatnak ki, a sok más program mellett, amikkel 
máshol nem találkozhatnak a gyerekek.

Molnár Adrienn, a Székkutasi 
Általános Iskolában tanító, a tá-
borban – Prágainé Szabó Teré-
zia mellett – oktatóként foglal-
kozik a kicsikkel. A pedagógus 
elmondta, hogy édességeket 
is csináltak közösen a gyerme-
kekkel.

„A hőségre való tekintettel olyan édességeket csináltunk, 
amiket nem kell megsütni. Készítettünk kókuszgolyót, - teker-
cset és sportszeletet is. Elbicikliztünk a kakasszéki kilátóig, kü-
lönböző vetélkedőket is szerveztünk. Közösen diavetítőztünk, 
de nem maradhatott ki a póni lovagolás sem. Minden nap más-
más érdekességekkel készülünk a táborozó gyerekeknek.”

A táborban 35 gyermek vesz részt idén, akik közül 25 iskolás, 
10 óvodás korú. A legfiatalabb résztvevő egy 3 éves ikertestvér-
pár, a legidősebbek pedig már az általános iskola utolsó osztá-
lyát kezdik szeptembertől.

Gajdán Titanilla 14 éves, a székkutasi Gregus Máté Általános 
Iskola tanulója, és már másodjára jár a táborban, sok más részt-
vevőhöz hasonlóan. 

„Tavaly is nagyon tetszett a Rostás-tanya, mert sok kézműves 
foglalkozás van ott. Szoktunk hímezni, különböző tárgyakat csi-
nálunk, például nyakláncot” – fogalmazott Titanilla. 

Földházi Linda is a kutasi iskolába jár. A 9 éves kisdiák el-
mondta, hogy sokat színeztek, trambulinoztak és még többet 
játszottak. Elmesélte azt is, hogy a táborba biciklivel jár és min-
dig hét órakor kel fel reggel.

„Volt olyan délután, hogy kimen-
tünk a sportpályára, hogy ott a tram-
bulinon ugráljunk” – mondta Linda.

Sólyom Levente idén 13 éves és 
ő is a székkutasi iskola tanulója. Le-
ventének a biciklizés és focizás tet-
szett a legjobban.


