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Ez történt Székkutason 2016-ban – első félév
Mozgalmas évet zárt Székkutas 2016-ban. Összeállítá-

sunkban – a teljesség igénye nélkül – mutatjuk, milyen ese-
mények történtek a községben január és június között.

Január

Újabb elismerést kapott Székkutas. A községet ezúttal a falu 
megújítása miatt díjazták – számolt be a Rádió 7 január 20-i 
Napraforgó című műsorában Szél István polgármester, amit a 
településen élők közös sikerének könyvelt el. Külön kiemelen-
dő, hogy a dél-alföldi régióból egyedül Székkutast tüntették ki.

Január 23-án a Tömegsport Klub Székkutas szervezésében 
zenés esttel emlékeztek meg az elmúlt év teljesítményeiről. A 
sportbált első alkalommal rendezték meg a településen.

Február

Székkutas példát mutat a kistelepüléseknek, hogy elképze-
lésekkel, kitartással mit lehet elérni, hogyan lehet boldogulni 
– mondta Lázár János a községben megtartott február 18-i la-
kossági fórumán, melyre megtelt a Művelődési Ház nagyterme. 

Székkutas Község Önkormányzata, a Szent Mihály Plébánia 
és a református egyház közös tiszteletadást tartott a kommuniz-
mus áldozatainak tiszteletére a Művelődési Ház nagytermében, 
február 25-én. Egy rövid kis ünnepséggel rótták le tiszteletüket 
a Fehér Gárda mozgalom áldozatai, mártírjai előtt; illetve azok 
előtt, akik a Rákosi-rendszerben – a kommunista diktatúra leg-
keményebb éveiben – életüket vesztették, életüket áldozták a 
hazáért és a községért.

Március

Március 5-én, szombaton a nők tiszteletére szerveztek ösz-
szejövetelt a Művelődési Házban. Virágh Mihály és zenekara, va-
lamint Fodor Károly nótaénekes szórakoztatta a megjelenteket.

Március 15-én Székkutason is megemlékezéseket tartottak, 
ahol Szél István mondott köszöntő beszédet. – 48’ öröksége 
nem üresedett ki, különösen nem a helyi közösségek szintjén. 
Ezen az ünnepen nemzeti trikolorba öltöznek településeink, és 
kokárdát tűznek szívük fölé polgárai, hogy felidézzék múltunk 
egyik legnagyobb korszakát. – mondta el beszédében a polgár-
mester. A községben hagyományosan ezen az ünnepen díszpol-
gári címet adományoznak azoknak, akik sokat tettek Székkuta-
sért. 2016-ban Valter Jánosné részesült ebben a kitüntetésben. 
Posztomusz díszpolgári címet ítéltek Tóth Jánosnak, az elisme-
rést Tóth Jánosné vette át.

Április

Április 13-án tartották a „Székkutas község szennyvízelve-
zetésének és szennyvíztisztításának fejlesztési megvalósítása” 
projekt kapcsán elkészült új szennyvíztisztító-telep ünnepélyes 
átadóját. Lázár János szerint a fejlesztéseknek köszönhetően a 
lakosoknak helyben van a Mennyország.

Április 30-a a sport napja volt Székkutason. Székkutas Község Ön-
kormányzata a Sportcentrumban szervezte meg a Családi és sport-
napot, ahol a mozogni vágyók többféle sportot is kipróbálhattak.

Május

Székkutas Község Önkormányzata minden évben megszer-
vezi a Gyermeknapot, a helyi civil szervezetekkel szoros együtt-
működésben. Székkutason az összes civil szervezetet meg 
szokták hívni a rendezvényre, akik minden alkalommal élnek 
ezzel a lehetőséggel. Ez alkalommal május 29-én szervezték 
meg a Gyermeknapot.

Május 30-án ülésezett a székkutasi testület. Az esemé-
nyen Szél István polgármester bemutatta a település által 
kiérdemelt Falumegújítási díjat, de szóba került az óvodai 
férőhelyek számának csökkentése, az intézmény felújítása 
és egy új, Piroschkával kapcsolatos kulturális helyszín lét-
rehozása.

Június

Június 11-én kerek és jeles születésnapot ünnepelt Szék-
kutas. A helyi sport 70 éves fennállása okán szerveztek ün-
nepélyes visszatekintést, sportprogramoktól hemzsegő na-
pot, focival, kézilabdával, ping-ponggal és cross traininggel 
fűszerezve.
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Idősebb Gregus Máté születésnapjára emlékeztek június 16-
án a Művelődési Házban. A koszorúzás végén Siklósi Szilveszter 
filmjét tekinthették meg az érdeklődők.

A július és december közötti eseményekről következő lap-
számunkban számolunk be.

Összeállította: Megyeri József
Fotók: Archív

Az életre kelt sereg
Január 12-én országszerte tartottak megemlékezéseket 

a Don kanyarban elesett katonák tiszteletére. Székkutason 
Vladár Sándor református és Jakab Zoltán katolikus lelki-
pásztor emlékeztek meg az 1943-ban történt doni áttörés 
során elhunyt magyar katonákról.

A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi Honvédségnek az 
1941/1942-ben érvényes hadrendben nem szereplő alakula-
ta volt, amelyet 1942-ben állítottak fel, és a keleti hadszíntér-
re küldték harcolni. A hadsereg 1943 januárjában a Voronyezs 
körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisí-
tő veszteségeket szenvedett. A Don-kanyarban vívott harcok a 
magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: 
a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetet-
len feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek 
oda a -40 fokos orosz télben. „Igazi vitézséget, igazi hősiességet, 
erkölcsi győzelmet hozott a mi katonáinknak az 1943-as csa-
ta. Megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Hozzátartozóik 
emléküket talán nem is nyíltan, hanem csak a szívük mélyén 
ápolták, mert a történetírás hazug módon bemocskolta ezek-
nek az embereknek a becsületes, tiszta nevét. Azoknak, akik 
tudták, hogy nem mindig az győz, aki fegyver által győz, hanem 

az, akinek az ügye el van rejtve Istennek a kezében. Meghalt 
sereg, de egyszer életre kelt sereg lehet belőlük.” – hangzott el 
Vladár Sándor református beszédében.

1943. január 12-én, −40 °C fokos hidegben, erős harcko-
csi-támogatással megindult a szovjet támadás az arcvonal észa-
ki részén. A hivatalos magyar jelentés szerint az itt védekező 7. 
könnyű hadosztály 4. gyalogezrede a nagy hideg ellenére hősi-
esen harcolt, az első támadásokat visszaverte, de nagy veszte-
ségeket szenvedett.

A hadsereg maradékát kb. 100 km-re a Dontól nyugatra pró-
bálták összeszedni. Január 22-ig kb. 17 000 olyan katona érkezett 
be, akinek fegyvere volt, a többiek fegyvertelenül, a legtöbben 
sebesülten, fagysérülten. Századnál nagyobb szervezett egység 
nem érkezett vissza. Zömük február elején érkezett meg, de 
még márciusban is érkeztek katonák, voltak, akik majd’ 300 
km-t gyalogoltak. Március 3-ig 2913 tiszt és 61 116 fő legénység 
érkezett be. Az egész hadseregnek 6 db lövege maradt meg.

„Gyerekkoromban én is elgondolkoztam, hogy mi lett volna, 
ha? Hogyan vertük volna le géppuskával a török hadat, mit csi-
náltunk volna akkor Szulejmánnal? Mi lett volna velünk Trianon 
nélkül? Mi lett volna, ha a Don kanyarban győz a magyar sereg, 
és nem ilyen emlékművet kell állítani szeretteink nevével? Volna? 
Esetleg? Talán? De nincs időgépünk. Érett, felnőtt fejjel már tud-
juk, hogy nem lehet kicserélni a szereplőket, eseményeket. Isten 
így tervezte el, nem tudunk ezeken változtatni. Ernyőként borul 
ránk a jó Isten, fogja össze az eseményeket úgy, hogy minden 
az Ő szemei előtt történjen. Azért tudunk most is bízni, remélni 
Istenben, mert vissza tudunk tekinteni őseinkre, akik Istenben 
bízva harcoltak a Don kanyarban. Az ő hitük, az ő hűségük példa 
számunkra” – mondta Jakab Zoltán katolikus lelkipásztor.

Székkutason a 2. világháborúban hősi halált halt katonák 
emlékére 1989-ben emeltek emlékművet. Ezen körülbelül 70-
80 név szerepel. Azt, hogy ezek közül hány honvéd szolgált a 
Don kanyarban, pontosan nem lehet tudni.

A megemlékezés végén egy koszorút helyeztek el az emlék-
műnél.

Sz.Viktor

2016. december 24-én, egy kedves székkutasi lakostól 
adományt vehettem át. A csomag használt, de kiváló álla-
potú gyermekruhákból és játékokból állt, amelyet ez év ja-
nuárjában a körzeti védőnőnek adtam át, hogy az adomány 
a lehető legjobb helyekre jusson el. A gyermekjátékok, a 
védőnő és az adományozó egyetértése alapján a Védőnői 
Szakszolgálat várójában maradtak, hogy az oda érkező kis-
gyermekek, a számukra készített játszósarokban bármikor 
kedvükre használhassák. 

Székkutas Község Önkormányzata nevében ezúton mon-
dunk köszönetet az adományozónak: id. Prágai Mihály uno-
kájának, Tóth Ildikónak és családjának (Orosháza) a nagy-
lelkű adományért!

Szabó Emese képviselő



VIII. évfolyam 1. szám4

TISZTELT LAKOSOK! 
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos 

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön. 
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a 

következők szerint történik: 
2016. július 01-től a sürgősségi betegellátás hatékony-

ságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csök-
kentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának 
javítása érdekében az ügyelet irányítására 

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET. 

A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:
• A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellá-

tást (az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal 
mentőt ill. biztosít szakszerű tanácsadást)

• Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és 
szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, 
Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon 
a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezé-
sével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben el-
érhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül 
kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át 
jut ellátáshoz.

2016. JÚLIUS 01-TÖL 

az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3703 104

Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezési 
és szakmai elvek figyelembevételével dönt az ügyeleti egy-
ség riasztásáról, behívja a beteget az ügyeleti ambulanciá-
ra vagy felveszi a kapcsolatot az Országos Mentőszolgálat 
mentésirányításával mentőegység riasztásának szükséges-
sége esetén. 

Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadás-
ra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendel-
kezésére áll. 

A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az 
irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az 
ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti AMBU-
LANCIA (felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehető. 

A sürgősségi ellátás láncszemei / teendői: 
1, Beteg:
- fel kell ismernie az életveszélyes állapotot
- döntését meghozva értesítenie kell az egységes szá-

mon elérhető sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos 
válaszokat kell adnia 

- elsősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezésé-
ig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia

2, Diszpécser:
- a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi 

telefonszámon fogadja
- tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozá-

sokról
- helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt 

leghamarabb elérő sürgősségi egységet

50 millió forintos  
állami támogatás

Székkutas Község Önkormányzata az 1818/2016. 
(XII.22.) Kormányhatározat értelmében „Székkutas köz-
ség feladatainak támogatása” címén önkormányzati bér-
lakások felújítása céljából 50 millió forint kiegészítő tá-
mogatást kapott.

A támogatásból az önkormányzat tulajdonában lévő - Szék-
kutas, Mágocsi u. 2. szám alatti – 8 lakásos ingatlan kerül fel-
újításra. Energetikai korszerűsítése során külső hőszigetelését, 
nyílászáró cserét, tetőfelújítást, bádogozási munkákat végzünk 
majd.  Terveink szerint 2017-ben elkészül a felújítás.

Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamat-
ban (tervezés, felmérés, egyeztetés).

Hunyák Zsuzsanna 
jegyző

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-ról  
az alábbi székkutasi egyesületek egyike felé!

Székkutasi Lovas Közhasznú Egyesület: 18215395-1-06

Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő 
Alapítvány: 18470312-1-06

Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesülete: 
18215364-1-06
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Rostás Péter: „Van kiért tenni!”
A 2017-es év kezdetén Rostás Péter alpolgármester tekin-

tett vissza az elmúlt esztendő legfontosabb eseményeire, 
beruházásaira, illetve felvillantotta, mi vár a székkutasiakra 
idén. 

Kutasi Hírek: A tavalyi évben melyek voltak a legmeghatá-
rozóbb intézkedések?

Rostás Péter: 2016 a 
nagy beruházások lezárásá-
nak éve volt. Befejeződött 
a szennyvíztelep megépíté-
sével a szennyvíz-csatorná-
zás, így a projekt a tavalyi év 
április 28. napjával lezárult. 
Valamint a belterületi utak 
aszfaltozása is megtörtént: 
minden önkormányzati tu-
lajdonú aszfaltos utat sike-
rült helyreállítani. Mintegy 
85 millió forintot fordítot-
tunk erre, de emellett for-
galomtechnikai eszközök, 
jelzőtáblák is megújulhat-
tak. Illetve 5 millió forintot 
fordítottunk járdafelújításra, 
valamint sor került az önkor-
mányzati ingatlanok szeny-
nyvíz-csatornázására is és a 
belterületi csapadékvíz-elve-
zető árkok karbantartására is. 

K.H.: Mennyire mentek zökkenőmentesen ezek a beruhá-
zások?

R.P.: A rendszeres tájékoztatásnak köszönhetően a faluban 
nem tapasztaltam nagy vitákat. Igyekeztünk minden esetleges 
kellemetlenségre előre felhívni a lakosok figyelmét. Szerintem 
sikeresnek mondhatóak ezek a beruházások ilyen szempontból 
is. 

K.H.: Átadták az új műfüves labdarúgópályát is tavaly no-
vemberben.

R.P.: Az új terület átadásával továbbfejlődött a helyi sport-
centrum, ahol az elmúlt 6 évben közel 150 millió forint érték-
ben történtek fejlesztések. A mostani 20x40-es műfüves pálya 
28 millió forintból valósulhatott meg. Ebből 25 millió forintot az 
MLSZ által társasági adóból biztosították helyi és vidéki vállal-
kozók, míg a fennmaradó részt az önkormányzat tette hozzá a 
projekthez.

K.H.: Főleg a gyerekek élvezik ennek a fejlesztésnek a 
gyümölcsét. Mik az eddigi tapasztalatok?

R.P.: Én gyakorló nagyapaként is a gyerekek nagy örömét lá-
tom ebben a műfüves pályában. Az összes unokám focizik, és 
nagy lelkesedéssel vették birtokba a területet. 

K.H.: Rengeteg kulturális rendezvény, városi szintű meg-
mozdulás valósult meg tavaly is Székkutason. Melyik volt az, 
ami a legtöbb embert megmozgatott?

R.P.: Nagyon jól sikerült szerintem tavaly a falunap. Több ezer 
embert vonzott ez a rendezvénysorozat a főtérre. Csupa jó visz-
szajelzést kaptam a lakosok részéről is. A programok sokasá-
gában minden korosztály megtalálta a saját örömét. A tűzijáték 
volt a végén az igazi csattanó, ezúttal különösen szépre sikerült. 
Nehéz lesz az idén felülmúlni.

K.H.: A 2017-es esztendőre milyen fejlesztési feladatokat 
terveznek?

R.P.: Az előző évek nagy volumenű beruházásai ugyan lezá-
rultak, de még számos olyan terület van, ami fejlesztést igényel. 
Az önkormányzat pályázatokat adott be, és idén megkezdődhet 
a projektek megvalósítása is. A legfontosabb az Egészségház fel-
újítása, mely 120 millió forintból valósul meg. Megközelítőleg 90 
millió forintot a belső, 30 millió forintot a külső munkálatokra for-
dítanak. Nem csak a környezet, a felszerelések is megújulnak. A 

beruházás közel fél évet vesz 
igénybe, ez idő alatt az orvosi 
és a fogorvosi rendelést egy 
önkormányzati ingatlanba he-
lyezik át. Idetartozik még a pi-
acmegújítása, amely 58 millió 
forintból fog megvalósulni. A 
polgármesteri hivatallal szem-
ben, a 47-es főút túloldalán a 
két nem működő üzlet épü-
letét elbontják, helyére egy 
épületegység kerül, amelyben 
három üzlethelyiséget alakí-
tanak ki. Emellett azonban 
megmarad a lángosos és a di-
vatáru is. A turizmus és a falu-
múzeum fejlesztésére is gon-
dot fordít az önkormányzat. 
A múzeum meglévő épülete 
mellé egy újat vásárolt a falu, 
amelyben a Piroska emlékét 

őrző skanzent kívánjuk kialakítani. A művelődési ház födémszi-
getelése és tetőszerkezete is felújításon fog átesni. Ennek költsé-
ge 48 millió forintot tesz ki. 

K.H.: Ezen beruházások hogyan fogják befolyásolni a 
székkutasiak életét?

R.P.: Az önkormányzat azon dolgozik, hogy a lakosok minél 
jobban érezzék magukat a faluban. Ebben egyik kulcsszerepe 
lesz a felújított Egészségháznak. Sok az idős, bár minden évben 
szerencsénk van sok kisbabát is köszönteni a településen. Az 
idei évben is megszületett már az első székkutasi baba, és még 
többen várandósak. Vagyis van kiért tenni és dolgozni.  

ÉR. 

Különdíj 
Danka Gergőnek

2016. december 15-én rendezték meg Hódmezővásár-
helyen, a Klauzál Gábor Általános Iskola alsó tagozatos 
munkaközössége által szervezett Aranytoll Szépírási Ver-
senyt. 

A Gregus Máté Általános Iskolát 4 diák képviselte: Fe-
hér Hanna (2.o.), Földházi Linda, Kismárton Karina (3.o.), 
Gugcsó Mirtill, Danka Gergő (4.o.).  A versenyen a szövege-
ket több szempont szerint értékelték, többek között figyel-
ték a helyesírást, az írásképet, a szabályos betűkapcsolást. 
A díjátadásra 2017. január 12-én került sor, ahol Danka Gergő 
4.osztályos tanuló különdíjat kapott. Gratulálunk neki és fel-
készítő tanítójának, Víghné Szenti Katalinnak.

Molnár Adrienn
tanító
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„A magyar legyen Közép-Európa legerősebbje!”

Három nap kultúra
Székkutas is csatlakozik a Kultúrházak éjjel-nappal 

országos programsorozathoz. A községben február 10-
12. között szerveznek programokat.

Szabó Emese kulturális tanácsnok ismertette, Székkutas 
Község Önkormányzata és a Székkutasi Olvasókör azért 
tartja fontosnak a kezdeményezést, mert kiváló alkalmat 
ad a hagyományok felelevenítésére. 

Február 10-én, pénteken a programsorozat a Művelődési 
Házban néptáncpróbával kezdődik, amelyen gyermekek és 
felnőttek egyaránt részt vehetnek. Ezt követően dr. Bodnár 
Károly úti élménybeszámolót tart. 

Február 11-én, szombaton 15 órától filmvetítés lesz. A 
csodálatos Kárpátalja című alkotást mutatják be, amelynek 
keretében hódmezővásárhelyi olvasókörök és a nyugdíjas 
klub útját tekinthetik meg az érdeklődők. 17 órától a szék-
kutasi Sulyok Csaba Vegyél kezedbe című könyvét ismer-
hetik meg az arra vágyók.

Február 12-én, vasárnap 16 órakor ismét filmvetítésre in-
vitálják a helyieket, a német Piroska filmen szórakozhat a 
közönség.

A Székkutasi Olvasókör minden évben indít társastánc 
tanfolyamot. Ehhez kapcsolódóan 18 órától társastánc pró-
bával zárul a Kultúrházak éjjel-nappal a településen. 

- Változatos programokat állítunk össze, így bízunk ben-
ne, hogy mindegyik korosztály megtalálja a számára leg-
megfelelőbb elfoglaltságot – mondta Szabó Emese, aki 
hozzátette, a három nap során a helyi kézimunka szakkör 
tárlatát is megtekinthetik a műkedvelők.

Megyeri József  

A határvédelem megköveteli, hogy Közép-Európa leg-
erősebb hadseregét alakítsuk ki Magyarországon. Most 
a leggyengébbek vagyunk – jelentette ki Lázár János, Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter a Rádió 7-ben tartott 
évértékelőjében. A katonák béremelésével kapcsolatban a 
jövőben tárgyalások kezdődnek meg. A vásárhelyi laktanya 
infrastrukturális megerősítésére 2,5 milliárd forintot adott 
a kormány.

Két év alatt több mint két és fél milliárd forintot fordít a kor-
mány a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya fejlesztésére 

a Magyar Honvédségnek az államhatár őrzésében való közre-
működésével összefüggésben.

E szerint a kormány egyetért a magyar állam tulajdonában és 
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő laktanya 
fejlesztésével, amelyhez jövőre több mint 1,4 milliárd, míg 2018-
ban több mint 1,2 milliárd forintot kell biztosítani.

„Ez a város életében a legnagyobb munkahelyteremtő beru-
házás, hiszen a hódmezővásárhelyi fiatalok közül sokan szolgál-
nak a laktanyában. Simicskó István minisztertársammal együtt 
sikerült elérnünk azt, hogy a vásárhelyi laktanyába jöjjön ez a 
2,5 milliárdos infrastrukturális fejlesztés. Így azt megerősítjük. A 
vásárhelyi katonák nagyon jól teljesítettek az elmúlt két évben a 
határnál, és úgy gondolom, erre az egységre kiemelten szükség 
lesz a jövőben is. Olyan a biztonsági helyzet, a határvédelem 
indokolja, hogy a vásárhelyi laktanya megerősítését. Egyébként 
is egy hadseregfejlesztési terven gondolkodunk. A magyar had-
seregnek Közép-Európa legerősebb hadseregévé kell válnia. A 
következő 15-20 évben ez az egyik kiemelt feladat. És ebben 
a hódmezővásárhelyi laktanyának nagyon fontos szerepe van, 
hiszen három olyan katonai bázis van Magyarországon, ami a 
szárazföldi csapatok elhelyezésére is alkalmas” – fogalmazott a 
Napraforgóban Lázár János.

A miniszter hozzátette, hogy hamarosan megkezdik a tárgya-
lásokat Simicskó István honvédelmi miniszterrel a hadseregfej-
lesztés részleteivel kapcsolatban. Valamint hozzátette, hogy a 
katonák béremelésével is foglalkoznak majd a 2017-es eszten-
dőben.

ÉR.

Székkutasi magazin a Rádió 7-ben!

Hallgassa Ön is a Székkutasi magazint a Rádió 7-ben,  
február 3-án, pénteken 13 óra 15 perctől! 

Műsorunkban beszámolunk arról, hogy Székkutas is 
csatlakozik a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysoro-

zathoz. Ezen kívül arról is beszélünk, hogy a községben is 
megemlékeztek a doni hősökre. 

Tartsanak velünk a 97,6, a 96.8 és a 107.0-s Mhz-n,  
ahol mindennap hallhatnak friss információkat 

 Székkutas életéről!
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Napi 60-70 beteg
Tombol az influenzajárvány, jelentősen megnőtt az or-

voshoz fordulók száma – tájékoztatta lapunkat dr. Bakos 
Attila, Székkutas háziorvosa.

Naponta 60-70 fő fordul orvoshoz Székkutason influenza-
szerű megbetegedés miatt.  Ez az év többi időszakához képest 
extrém magas számnak minősül, ám járvány idején az átlagnak 
megfelelő adat.

Az influenzás betegeknél ízületi és mellkasi fájdalmak, ma-
gas láz, gyengeség, torokfájás és száraz köhögés alakul ki. A 
vírust antibiotikumokkal nem lehet gyógyítani, a szervezet né-
hány napon belül maga küzdi le a kórokozókat. Veszélyes lehet 
azonban, hogy a legyengült immunrendszert egyéb baktériu-
mok támadják meg, így felülfertőzések alakulnak ki. 

Dr. Bakos Attila a megelőzés érdekében az egészséges élet-
módra hívta fel a figyelmet. Az egészséges táplálkozás, a sok 
zöldség és gyümölcs, valamint C-vitamin fogyasztása a rendsze-
res mozgás mellett nagymértékben segít az influenza elkerülé-
sében. Orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha a láz több napig 
fennáll és a beteg állapota napról-napra romlik.

- A védőoltást már felesleges felvenni, ugyanis 2-3 hét múlva 
alakul ki a védettség, a járvány pedig addigra várhatóan véget 
ér – ismertette a háziorvos, aki szerint október-november tájéka 
a legcélszerűbb a vakcina beadásához. 

Az influenza leginkább a kisgyermekeket, az időseket, vala-
mint a krónikus betegeket veszélyezteti.  Aki lebetegszik, az ma-
radjon otthon és töltse pihenéssel az időt, ugyanis társaságban 
könnyen lefertőzhetünk másokat. 

Megyeri József

Új tervek a kertbarátoknál
Megtartotta idei első összejövetelét a székkutasi Gregus 

Máté Kertbarát Klub. A civil szervezet elmúlt évéről és az idei 
terveiről Mihály Ferenc elnököt kérdeztük.

 A Gregus Máté Kertbarát Klub minden év januárjában össze-
ül, hogy értékelje az elmúlt évet, és levonja annak tapasztalatait. 
Mihály Ferenc elmondta, próbálják segíteni a község minden-
napjait, de problémát okoz, hogy a tagok többsége idős: ezáltal 
társadalmi munkában nem tudnak részt venni. A szervezet lét-
száma is csökkenő tendenciát mutat. Tavaly ketten hunytak el, 
így jelenleg 16 fő tartozik a klubhoz.

A kertbarátok ennek ellenére igyekeznek a lehető legtöbbet 
tenni Székkutasért. Az óvodánál például virágültetésben segéd-
keznek, részt vesznek a nemzeti ünnepeken tartott megemlé-
kezéseken, valamint az őszi szüreti mulatság rendezésében és 
lebonyolításában is szorgoskodnak. 

A klub jó kapcsolatot ápol a település más civil szervezeteivel 
is, így például az olvasókörrel, a harmonika klubbal, a nyugdíjas 
klubbal, valamint a mozgáskorlátozottak csoportjával. 

Mihály Ferenctől megtudtuk, a tavalyi szüreti mulatságra egy 
kiállítást terveztek, ez azonban elmaradt a kevés termény miatt. 
Ezért idén szeretnék megvalósítani a tárlatot, amin zöldségeket, 
virágokat és gyümölcsöket tekinthetnek meg az érdeklődők.

A jövő kapcsán még elhangzott, az év kirándulást is tartogat. 
A tagok vagy a makói, vagy a mórahalmi fürdőbe látogatnak el.

A klub legközelebb nőnapkor ül össze. A hölgyek ünneplése 
mellett ekkor további egyeztetések zajlanak az elkövetkezendő 
időszakról.

Megyeri József 
Fotó: Archív

Óvodai programok, események a közeljövőben:
- Január 30-án (hétfőn) 16.30 órára szülői értekezletre vár-

juk a kis-, középső- és nagycsoportos gyermekek szüleit. Az 
aktuális témák mellett vendégünk lesz a Pedagógiai Szakszol-
gálat képviseletében Vinczéné Tóth Ibolya gyógypedagógus, 
aki az iskolaérettségről fog beszélgetni a szülőkkel, hiszen 
az iskolára való felkészülés egy hosszú folyamat, nem csak a 
nagycsoportban, hanem már sokkal korábban elkezdődik.

- Február 8-án a Furfangos Bábparaván előadása érkezik 
óvodánkba. A költségeket a Székkutasi Gyermekek Tanulását 
és Művelődését Segítő Alapítvány finanszírozza.

- Az óvodai farsang időpontja: 2017. február 24. 15.00 óra, 
helyszín: óvoda. A tavalyi évhez hasonlóan szeretnénk, ha ez 
az alkalom a gyermekek szórakozásáról szólna.

- A hónap végére kiszebáb égetést tervezünk.
Székkutasi Líbor Ilona Óvoda
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950 mázsa fát 
osztottak szét

Tűzifát, élelmiszercsomagot, ruházati termékeket és 
játékokat osztottak szét a rászorulók között Székkutason.

Székkutason már évek óta szokás, hogy év végén segítik 
a rászoruló családokat. Azok a háztartások, ahol az egy főre 
jutó jövedelem nem éri el az 57 ezer forintot, támogatásban 
részesültek. Ez körülbelül 150-160 főt jelent.

December 19-én – a szociális tűzifa program keretén belül 
- összesen 950 mázsa fát osztottak szét 121 család részére. 
A kapott tüzelő elszállításáról mindenki maga gondoskodott.

 „11 mázsa fát kaptunk az önkormányzattól, ami nagy segít-
ség, hiszen ennyivel kevesebbet kell vásárolnunk. Ez a meny-
nyiség körülbelül 1 – 1,5 hónapra elég nekünk. Nem az első 
év, hogy részesülünk ebben a támogatásban, hiszen a nagy-
mama is itt él velünk, és a múlt években ő részesült ebben a 
segítségben” – mondta el Erzsébet, az egyik támogatott.

A tűzifán kívül 200 csomag tartós élelmiszert, közfoglalkoz-
tatásban megtermelt és előállított terméket kaptak az arra jo-
gosultak az önkormányzat jóvoltából. 30 darab karácsonyfá-
nak való fenyő is gazdára talált, amiket Kóczán Antal ajánlott 
fel.

28 család, egyenként 6 kg-os élelmiszer csomagot kapott a 
Magyar Vöröskereszt Hódmezővásárhelyi Területi Szervezete 
felajánlásával. A Szegedi SZEFO Zrt. 90 db pulóverrel járult 
hozzá a karácsonyi ajándékozáshoz.

Az óvodás gyerekek sem maradtak meglepetés nélkül, Ve-
reb László és a Szentes Televízió 50 db távirányítós kisautót 
juttatott el az ovisoknak.

Sz.Viktor

Szívből köszönjük az itt felsorolt 
családok és magánszemélyek 

által összeállított 
„egy doboznyi szeretet” csomagot: 

Kiskővágó Lajos és családja (2 doboz); 
Horváth Márton és családja (2 doboz); 

Sipos Edina (2 doboz); Szakács Barbara; 
Szántó Tibor és neje; Olasz Mónika; 
Sipos Szabina; Dr. Német Zoltánné; 

Labádi Ernő és neje; 
Ifj. Fehér Imre és családja; 

Bacsáné Borsodi Boglárka (7 doboz); 
Kis Krisztina Nikolett; Finta Lilla; 

Fintáné Kaszás Erika;  
Juhász-Nagy Tibor és neje;  

Szilágyi Ernő és neje; Giayné Olasz Szilvia.

17 adományozó 
26 doboz, 

 33 megajándékozott gyermek.

A csomagokat a szülők  
a Községi Könyvtárban  

vették át.

Köszönjük, hogy felajánlásukkal 
33 gyermek arcára csaltak mosolyt, tették 

számukra emlékezetessé a karácsonyt.

2016. december 20.


