
„Örülni kell a sikeres pályázatoknak”
– Minden egyes megnyert pályázat Székkutas jobbulását szolgálja, amelyeknek 
szívből kell örülni – vallja Szabó Emese önkormányzati képviselő, aki az utóbbi 

időszak fejlesztései közül az Egészségház virágzásának örül a legjobban. 
(Írásunk a 2. oldalon folytatódik.)

„Az összefogásban rejlik Székkutas 
ereje” 
3. oldal

Állatos kalandok 
7. oldal

Új táblákkal lassítják a forgalmat
2. oldal

Emlékül az örökkévalónak 
8. oldal

2017. május / VIII. évfolyam 5. szám Megjelenik minden hónapban INGYENES



VIII. évfolyam 5. szám2

Örülni kell a sikeres pályázatoknak!
Minden egyes megnyert pályázat Székkutas jobbulását 

szolgálja, amelyeknek szívből kell örülni – vallja Szabó Eme-
se önkormányzati képviselő, aki az utóbbi időszak fejlesz-
tései közül az Egészségház virágzásának örül a legjobban. 

„A sok fejlesztés 
közül nehéz egyet ki-
emelni, de nagyon 
fontosnak tartom az 
Egészségház infrastruk-
turális és energetikai 
korszerűsítését, hiszen 
Székkutason nagyon 
sok az idős ember. Min-
denképpen érdeke az 
a településnek, hogy 
az orvosi ellátás folya-
matos korszerűsödése 
meglegyen, illetve lé-
pést tartsunk a városok 
műszaki, eszköz- és 
szolgáltatásbeli bővülé-
sével. Mivel dr. Bakos 
Attila gyermekorvosi 

szolgálatot is ellát, a kisgyermekes szülőknek nem kell a köze-
li városokba elvinni, az Egészségház fejlődésével ez a réteg is 
megfelelőbb körülmények között juthat szolgáltatásokhoz” – 
fogalmazott Szabó Emese, aki kiemelte még a helyi gazdaság 
erősítését szolgáló piac fejlesztését is a beruházások sorából. A 
Vásárhelyi úton egy több üzlethelyiségből álló árusítósor jöhet-
ne létre, ami újabb vállalkozások indulását is elősegítené. „Ez 
azért lenne korszerű és modern, mert egységes arculatot kapna 
ez az üzletsor. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen szüksé-
ges egy település életében” – fejtette ki véleményét a képviselő. 

A fejlesztés ugyan folyamatos a településen, de nagy igény 
mutatkozik a külterületi utak rendbetételére is – tette hozzá Sza-
bó Emese. „Visszatérő téma szokott lenni a faluból kivezető me-
zőgazdasági utak állapota a lakosok részéről. Székkutas hatal-
mas külterülettel rendelkezik, amihez kicsi a lélekszám, és így 
az önkormányzatnak nagyon nehéz dolga van ez ügyben. Ebben 
az évben adott be az önkormányzat egy olyan pályázatot, ami 
megoldást jelenthet erre a problémára, ugyanis beszereztünk 
egy olyan gépet, amivel a dűlőutak állapotán lehet javítani.”

Emellett a település kulturális szempontból is jó úton halad – 
folytatta a képviselő, aki azt is hozzátette, hogy minden adódó 
lehetőséget meg kell ragadni, és örülni kell minden fejlesztésnek. 

ÉR. 

Új táblákkal a sebesség megfékezéséért
Székkutas községében új, sebességkorlátozó táblákat 

helyeztek el annak érdekében, hogy minél hatékonyabban 
fékezzék meg a települést átszelő 47-es számú főút okozta 
gyorshajtást.  

Nemrégiben az Európai Unió közlekedési biztosa, a szlovén 
Violeta Bulc felvetette, hogy lakott területen belül 30km/h-s se-
bességkorlátozásra lenne szükség annak érdekében, hogy csök-
kentsék a végzetes, halálos kimenetelű balesetek számát. Sokan 
azonban még az 50 km/h-s sebességmaximumot sem tartják be. 

Székkutason is folyamatosan problémát jelent, hogy a 47-es 
számú főúton közlekedők szinte lassítás nélkül hajtanak át a te-
lepülésen, ami nemcsak az úton lévőket veszélyezteti, hanem a 
gyalogosokat is. A székkutasi önkormányzat folyamatosan dol-
gozik azon, hogy megoldja a problémát. A településen beveze-
tett térfigyelő kamerák funkciója részben ez is, hiszen ezek kö-
zött akad olyan, ami rendszámfelismerő funkcióval rendelkezik, 
illetve éjjel-nappal tudja „lesni” az adott területet. Ezek a kame-
rák minden bejövő és kimenő gépjárművet monitoroznak, így 
lehet tudni, hogy mennyi időt töltött el a településen, pontosan 
mikor, és hogy mit csinált. „Úgy gondolom, hogy a mi közbiz-
tonságunk érdekében erre mindenképpen szükség volt. A ma-
gyar kormány 10 millió forinttal támogatta ezt a beruházást, és 
további közel 6 millió forintot a székkutasi önkormányzat saját 

költségvetéséből biztosított. Ezek a kamerák a 47-es úton, a Má-
gocsi úton és az Ófaluból bejövő úton találhatóak” – fogalma-
zott Szél István polgármester a Rádió 7, május 8-i műsorában a 
téma kapcsán. 

Ezen túlmenően Székkutas Község Önkormányzata a forga-
lomlassítás ügyében egy újabb határozatot fogadott el. A telepü-
lés vezetősége úgy döntött, hogy 4 db baleset-megelőzési cél-
zatú táblát helyez el a 47-es számú főút székkutasi szakaszaira 
– tájékoztatta lapunkat Rostás Tibor, a Székkutasi Polgármesteri 
Hivatal településüzemeltetési ügyintézője. Ezt a határozatot az 
önkormányzat a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság veze-
tőjével, Dr. Harkai István kapitányságvezetővel történt egyezte-
tések eredményeként hozta meg. 

A táblák kihelyezése már megtörtént, összesen négy tábla 
került ki Székkutas bizonyos szakaszaira. A település Hódmező-
vásárhely, illetve Orosháza felőli végére 1-1 darab 4x2 méteres 
táblát helyeztek el, illetve kettő darab 1,5x1 méteres tábla került 
a Sportcentrum előtt lévő gyalogátkelőhelyhez. 

A táblákon az „alakzatok” és a „50km/h” jelzések fényvissza-
verő fóliával vannak ellátva, ezáltal az esti órákban is láthatóak. A 
beruházás összköltsége mintegy 1 millió forint, amelyet az önkor-
mányzat teljes egészében saját forrásból finanszírozott. ÉR. 
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Megújul az óvoda udvara
A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda udvarát felújítják. A bur-

kolatot és a járdákat érinti a beruházás.

A Székkutasi Líbor Ilona Óvodánál az udvaron lévő burkola-
tok, járdák nem megfelelő állapota szükségessé teszi azok fel-
újítását. A burkolt felületek felülvizsgálatát követően a meglévő 
felületeket megnövelik, és térkő burkolatot kapnak, mintegy 
210 m2-en. Valamint megépítésre kerül egy új járda, 92 m2-nyi 
felületen, mely összeköttetést biztosít a telekszomszéd Gregus 
Máté Általános Iskola udvara között – tudtuk meg Rostás Tibor-
tól, a Székkutasi Polgármesteri Hivatal településüzemeltetési 
ügyintézőjétől.

Ezzel párhuzamosan az óvoda udvarában lévő esőbeálló 
tetőcseréje is megtörténik, erősített polikarbonátból, valamint 
kialakítanak egy új hintaállványt, 2 darab hintával.

A fenti, óvodai fejlesztések összköltsége 3,3 millió forint, me-
lyet az önkormányzat saját forrásból finanszíroz.

ÉR. 

Családi események
Április hónapban:

Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Annus Györgyné Zsoldos Katalin, 
Héjja János, Labozár Antal Béláné Varga Mária

Lázár: Az összefogásban 
rejlik Székkutas ereje

Székkutas kiváló példa arra, hogy összefogással nagyon ko-
moly eredményeket lehet elérni – mondta Lázár János országy-
gyűlési képviselő, miniszter a május 23-i székkutasi lakossági 
fórumán, amelyet Szél István polgármesterrel közösen tartott a 
Murgács Kálmán Művelődési Házban.  

A fórumon először Szél István, Székkutas polgármestere ismer-
tette a településen legutóbbi fejlesztéseiről, valamint tájékoztatta a 
lakosságot a további beruházásokról. 2010 és 2017 között több mint 
7 milliárd forintot kapott Székkutas a fejlesztésekre. A tavalyi évben 
a szennyvíz beruházást lezáróan 100 millió forintnyi támogatást ka-
pott a település, amiből a község aszfaltozott útjait újították fel, va-
lamint új jelzőtáblákat szereztek be. Új kamerarendszert építettek 
ki, ami rendszámfelismerő funkcióval is rendelkezik, így nyomon 
tudják követni a be- illetve kilépő járműveket. 

Az önerős járdaépítési program keretén belül a székkutasi önkor-
mányzat továbbra is rendelkezésére bocsájtja a helyieknek az építés-
hez szükséges építőanyagokat. Összesen 16 ingatlan előtt, közel 250 
négyzetméter felületen újulhat meg a burkolat, 500 ezer forint értékben. 

Ezen kívül fejleszteni szeretnék a piacot, az egészségházat, a 
művelődési házat, a polgármesteri hivatalt, a Sportcentrumot és 
gépeket szeretnének beszerezni az útkarbantartó munkálatokhoz. 
A polgármester kitért a kommunális hulladék gyűjtésére is. Minden 
lakos új szemétgyűjtő edényeket kap, amik chippel vannak ellátva, 
és az ürítések után kell fizetni a szemétdíjat. 

„Aki itt a vérét adja, nem kell adót fizetni. Ez egy országos újítás is 
lehetne” – mondta el Lázár János, utalva arra, hogy aki Székkutason 
vért ad, annak az önkormányzat elengedi a helyi kommunális adót. Az 
országgyűlési képviselő hozzátette, hogy ez egy aktuális kérdés napja-
inkban, mikor kerítést kell építeni, és az ország határait kell megvédeni. 

A déli határ mellett élők megtapasztalhatták a bevándorlási hul-
lám veszélyeit. Lázár János kitért arra, hogy a jövőben is bármikor 
százezrek indulhatnak el a Balkánról Európa felé. A következő évek 
fő kérdése az lesz, hogy ki mondja meg azt, hogy Magyarországon 
kik éljenek, kik lakjanak. A kormány a Brüsszellel folytatott vitában 
egyedül nem tud győzni, így nagy szükség van a lakosság segítségé-
re. Ezért a Miniszterelnökséget vezető miniszter arra kérte a jelenlé-
vőket, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban. 

A politikus továbbá elmondta, hogy a vidék fejlesztéséhez és a 
lakosok vidéken tartásához nagyon fontos, hogy munkahelyeket 
teremtsenek, és olyan munkahelye legyen az embereknek, amiből 
megélhetés is van.

„Kockázat nélkül állíthatom, hogy Csongrád megye legjobban 
fejlődő települése Székkutas. Kevesebb, mint 2%-os a munkanélkü-
liség. Aki akar, annak van munkája, aki akar, annak van lehetősé-
ge, aki akar, az tud dolgozni. A kormánynak az a kötelessége, hogy 
minden magyar településen megteremtse a XXI. századhoz méltó 
élet lehetőségét. Székkutas kiváló példa arra, hogy összefogással, 
nagyon sok munkával, a lakosság bevonásával nagyon komoly ered-
ményeket lehet elérni” – fogalmazott Lázár János. 

A munkanélküliség és az infrastruktúra rendezése után fontos, 
hogy mennyi gyerek születik. A nagy kihívás Székkutason is az, ho-
gyan lehet motiválni a fiatalokat, hogy gyermeket vállaljanak. 

Sz. Viktor
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Egy biztonságos,  
fejlődő település

Folyamatosan fejlődik Székkutas község. Nemcsak infra-
strukturális szempontból, hanem szinte minden területen 
tetten érhető a pozitív irányú változás. Szél István polgár-
mester a Rádió 7 május 8-i Napraforgójában részletezte en-
nek a fejlődésnek az elemeit.

Az elmúlt időszakban Székku-
tason három hatalmas beruházás 
zárult le – mégpedig a szennyvízbe-
ruházás, a belterületi útfelújítás és 
az ivóvízminőség-javító program –, 
amelyek az életminőséget alapjai-
ban tették jobbá. Ezek a fejlesztések 
mind azt szolgálják, hogy a székku-
tasiak élete könnyebb legyen. A te-
lepülésen való élet egyéb szempont-
ból is fejlődésnek indult. Ezeknek 
egyik nagyon fontos eleme, hogy a 
közbiztonság is javult Székkutason. 

Lakásbetörésről egyáltalán nem érkezett bejelentés a tavalyi év-
ben például. Az önkormányzat 300-300 ezer forinttal támogatja 
az idei évben a polgárőr egyesületet és a rendőrségen keresz-
tül a körzeti megbízottakat. Szél István polgármester elmondta, 
hogy most már 38 térfigyelő kamera működik a településen, 
ezek között szerepel több új rendszámfelismerő funkcióval 
rendelkező, éjjel-nappal látó kamera is. A térfigyelő kamerák 
számát tovább kívánják bővíteni, méghozzá 80 darabra. A 47-es 
számú főút átmenő forgalma jelent állandó problémát a telepü-
lésen, a kamerás rendszer ezt is igyekszik mérsékelni.

Április elsejétől új szolgáltató viszi a szemetet Székkutason. 
Eddig Csongrádról érkeztek a szemétszállítók, most már Hód-
mezővásárhelyről. A település grémiuma arról döntött, hogy 
csatlakoznak a vásárhelyi mintához, miszerint a kommunális 
szemetet olyan új edényzetbe helyezhetik el a lakosok, amely 
chippel lesznek ellátva és ürítés után kell fizetni, negyedévente.  
Az edények költsége 8-9000 ezer forint, melyet az önkormányzat 
biztosít a lakosok részére. Ezáltal a szolgáltató chippelés alap-
ján számolja ki az elszállított hulladék után a díjat. A mostani 
barnaszínű kukák helyett egy zöld színűt (60, 80 vagy 120 literes 
űrtartalommal) fognak kapni, illetve mindenkinek lesz egy sze-
lektív hulladékot gyűjtő edényzete, valamint egy komposztálós 
tartálya is. Fizetni kizárólag a kommunális hulladék után kell a 
lakosoknak, minimum kétszer egy hónapban. A másik két ürítés 
esetében a lakos eldöntheti, kihúzza-e a kukáját vagy sem. Az 
edényzet cseréjét várhatóan nyáron bonyolítja le a település, így 
szeptembertől már az új rendszer szerint mehet a szállítás.

A fiatalok helyben tartása érdekében az önkormányzat szá-
mos intézkedést foganatosított már meg. Ezek között szerepel 
a bébikötvény adományozása minden székkutasi újszülött csa-
ládja részére, a munkahely-teremtési kezdeményezések, illetve 
az ösztöndíj-program elindítása is. Ebbe a sorba illeszkedik az 
önkormányzati lakások felújítása. Jelenleg egy nyolclakásos ház 
energetikai korszerűsítése zajlik.

A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete együttműködé-
si megállapodást kötött Székkutas Község Önkormányzatával, 
amelynek értelmében prevenciós rendezvényeket is tartanak 
majd a településen az egyesület és az önkormányzat munka-
társai. Szél István, Székkutas polgármestere hangsúlyozta, a te-
lepülésen szemléletváltásra is szükség van, így nagyon fontos, 
hogy az embereket tájékoztassák a felelős állattartásról. A la-
kókhoz már eljuttattak egy ingyenes kiadványt, Kutyafája cím-
mel, ami a felelős állattartással kapcsolatban tartalmaz hasznos 
információkat. ÉR.

Ajándékokkal és 
dalokkal köszöntötték 
az anyukákat az ovisok
A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda óvodásai május 5-én dél-

után a Murgács Kálmán Művelődési Házban köszöntötték az 
édesanyákat és nagymamákat.

A székkutasi ovisok lázasan készülődtek az anyák napi mű-
sorra, izgatottan várták a pillanatot, amikor édesanyjukat, illetve 
a nagymamákat köszönthetik. 

Május 5-én a délutáni pihenés és az uzsonna után fél ötkor 
kezdődött a gyermekek anyák napi műsora. A Méhecske és a 
Pillangó csoport ovisai verses, dalos játékokkal, mondókákkal, 
és táncos lépésekkel készültek az anyukájuk és a nagymamáik 
köszöntésére. 

Lázár Judit óvodavezető lapunknak elmondta, hogy a műsor 
hangulata még a kistestvéreknek is kedvet csinált ahhoz, hogy 
az ovis tesóval együtt táncoljanak, énekeljenek.

 A gyermekek saját készítésű ajándékokkal is kedveskedtek 
az anyukáknak és nagymamáknak, amit könnyekkel és millió 
puszival háláltak meg a szülők. Lázár Judit óvodavezető meg-
osztotta velünk, hogy a gyermekek műsora után többen is elér-
zékenyültek, és meg könnyezték az eseményeket.

n.j.

Székkutasi diákok sikerei 
A székkutasi Gregus Máté Általános Iskola tanulói számos 

térségi, megyei megmérettetésen szerepeltek eredményesen. 
Április 28-án a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános 

Iskolában alsó tagozatos tanulók mérték össze tudásukat a 
madarak és fák napja alkalmából megrendezett természetis-
mereti vetélkedőn. A székkutasi Gregus Máté Általános Iskolát 
a KISRÓKÁK háromfős, vegyes csapat képviselte. A szorgalmas 
felkészülésnek, tanulásnak meg lett az eredménye, a gyerekek 
5. helyezést értek el, mellyel továbbjutottak a megyei forduló-
ra. Május 7-én, Algyőn rendezték meg a megyei versenyt. Erre a 
megmérettetésre a megye legjobb 20 csapata kapott meghívást. 
A 3 órás versengésen a székkutasiak nagyszerűen helytálltak.

Csapattagok: Szántó Noel (2.o.), Kovács Petra (3.o.), Horváth 
Richárd (4.o.). Felkészítő pedagógus: Víghné Szenti Katalin ta-
nítónő

Csongrád megye legjobb 4. osztályos matekosai 2017. má-
jus 3-án, Hódmezővásárhelyen mérték össze tudásukat.  Erre a 
versenyre a megyéből, a legeredményesebb 40 tanuló jutott be, 
falusi iskolából egyedül Gugcsó Mirtill. Egy óra alatt 8 feladatból 
álló feladatsort kellett megoldani a gyerekeknek, melyet a Beth-
len Gábor Református Gimnázium matematikatanára, Lakatos 
Tóth Attila állított össze. Az igen nehéz, gondolkodtató, logikai fel-
adványokat Mirtill oldotta meg a legeredményesebben, így 20 év 
elteltével újra sikerült megnyerni  a megyei matematikaversenyt. 

Gratulálunk Gugcsó Mirtill 4. osztályos tanulónak a kistérségi 
és a megyei matematikaversenyen elért I. helyezéséhez, és Víg-
hné Szenti Katalin felkészítő pedagógusnak!

A Hódmezővásárhelyen megrendezett Megyei Diákolimpián 
a székkutasi általános iskolát 3 tanuló képviselte. A 60 m-es sík-
futásban Gyurcsi Stella (6.o.) VII. helyezést, Kaszás Kevin (6.o.) 
VIII. helyezést ért el, míg Juhász Márk (8.o.) súlylökésben a VI. 
helyen végzett. Gratulálunk a diákoknak és Szabó János felké-
szítő tanárnak!

Patyi Éva
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Futófényárban a focipálya
A székkutasi Sportcentrum fejlesztése egy újabb állomá-

sához érkezett. Ezúttal a világítástechnikát tekintve korsze-
rűsödött az intézmény. 

A székkutasi sportélet központi intézménye az utóbbi évek-
ben számos fejlesztésen esett át. 2015-ben például a Sportcent-
rum egy új konditeremmel gazdagodott, ahol futópad, elliptikus 
gép és evezőpad szolgálja ki a mozgás szerelmeseit. 

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 
márciusi ülésén döntött úgy, hogy a fejlődés itt nem állhat meg, 
és egy műfüves pályával bővítik a létesítményt. Ahogy akkor is 
elhangzott, mindez azért jó a településnek, mert párhuzamo-
san, egymástól függetlenül tudnak edzéseket tartani a Sport-
centrumban. 2016. november 19-én adták át ünnepélyes kere-
tek között az új műfüves pályát, amelyet rögtön focival avattak 
fel a gyerekek. A 20x40-es műfüves pálya 28 millió forintból va-
lósulhatott meg. Ebből 25 millió forintot az MLSZ által társasági 
adóból biztosították helyi és vidéki vállalkozók, míg a fennmara-
dó részt az önkormányzat tette hozzá a projekthez. 

2017-ben újabb 25 millió forintos támogatásban részesül a 
komplexum. A szintén az MLSZ által biztosított összegből a sport-
csarnok padlózatát cserélnék, valamint bútorokat, gépeket és be-
rendezéseket is vásárolnának, akár az új pálya karbantartására is.

Legutóbb pedig a füves nagypálya világítási technológiája 
újult meg. Befejeződött ugyanis a focipálya LED-es világításának 
szakaszolása. Mindez a Tömegsport Club Székkutas TAO pályá-
zata részeként valósulhatott meg. 

„Ennek eredményeként lehetőség van arra, hogy csak a pálya 
egyik fele legyen mindkét oldalról megvilágítva, így a csak félpá-
lyán folyó esti edzések ideje alatt nem szükséges a teljes pályán 
működtetni a térvilágítást. Ezzel párhuzamosan, kiépítésre került 
egy ún. futófény. A füves labdarúgópálya 8 db lámpaoszlopára ke-
rült felszerelésre 1-1 darab, összesen 8 darab LED-es lámpa, mely 
kifejezetten a futópálya megvilágítására szolgál” – foglalta össze 
a korszerűsítés tényezőit Rostás Tibor, a Székkutasi Polgármesteri 
Hivatal településüzemeltetési ügyintézője. 

A fenti világításkorszerűsítés összköltsége 2 millió forint. A 
pályázat megvalósításához szükséges 30%-os önerőt az önkor-
mányzat biztosította a Tömegsport Club részére. ÉR.

Díszkörtefát ültettek  
az óvodások

A fát május 5-én a Székkutasi Emlékház udvarán ültet-
ték el a Líbor Ilona Óvoda ovisai. A csemete földbehelye-
zése után egy emléktáblát is elhelyeztek a helyszínen, ami a 
fenntartható fejlődésre hívja fel az arra járók figyelmét. Az 
esemény a Csongrád Megyei Önkormányzat megyei klímap-
rogramjának keretein belül valósult meg.

A Líbor Ilona Óvoda Pillangó csoportjának középső és nagy-
csoportos óvódásai fél 12-re sétáltak át az oviból a falumúzeum 
épületéhez, ahol Szabó Emese képviselő asszony beszéde után 
az óvónőkkel közösen ültették el a díszkörtefa-csemetét.  Az 
ovisokat szóban, illetve egy kifestő könyvvel is felkészítették a 
faültetés csínjára-bínjára.

A gyermekek korábban már palántáztak és ültettek kisebb 
növényeket, de a facsemete számára kiásott 50x50-es gödör 
nagysága meglepetésként érte őket - mesélte Lázár Judit óvoda-
vezető. A díszkörtefa ültetését folyamatosan figyelemmel kísérő 
ovisoknak elmesélték, hogy mire van szüksége egy csemeté-
nek ahhoz, hogy egészséges fává cseperedjen. Rendszeresen 
locsolni és vigyázni kell rá. A természet a napfényről gondosko-
dik ugyan, de a rendszeres figyelem és a szeretet az, amitől egy 
frissen elültetett facsemete erős lesz, és nagyra nő. 

N.J.

Szeretettel meghívunk mindenkit
2017. június 3-án 9 órakor

kezdődő óvodai
Évzáró és Ballagási

ünnepségünkre.
Helyszín: 

Murgács Kálmán Művelődési Ház nagyterme

A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda apraja és nagyja
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Első az országban!
A közelmúltban megnyílt az ország első agrár-vidékfej-

lesztési ügyfélszolgálata Hódmezővásárhelyen, a Kálvin tér 
4. szám alatti épületben, ahol a falugazdász munkatársak 
is várják az ügyfeleket, így a székkutasi mezőgazdaságból 
élőket is.

A Csongrád megye agrárigazgatási központjaként is működő 
településen az ügyfelek a jövőben egy helyen, korszerű és mo-
dern eszközök segítségével tudják elintézni a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarához tartozó támogatási és szakigazgatási ügyeiket.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére lét-
rejött együttműködés eredményeként a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal (MVH) Csongrád Megyei Kirendeltségén 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózatának be-
vonásával alakítottak ki közös ügyfélszolgálatot. Az egyedülálló 
kirendeltség nyolc munkaállomáson várja az ügyfeleket: négy 
állomáson az MVH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató főosz-
tályának, négy állomáson az agrárkamara falugazdász-hálóza-
tának munkatársai segítenek a szakigazgatási vagy támogatási 
feladatok elvégzésében. Kibővült ügyféltérrel, megnövelt ügy-
félfogadási időben, a falugazdászoknak való hely biztosításával 
pedig még több elintézhető üggyel várják az ügyfeleket a 124 
éves épületben.

Az új ügyfélszolgálatnál kibővítették az ügyfélfogadási teret, 
megnövelték az ügyfélfogadási időt, megnövelték az ügyintéző 
kollégák számát, a falugazdászoknak való hely biztosításával 
pedig megnövelték az elintézhető ügyek számát. A kormányab-
lakok 3 év óta eredményesen működnek. A tavalyi évben több 
mint egymillió ügyfelet szolgáltak ki a megyében.

Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő az ünnepé-
lyes megnyitón tartott beszédében hangsúlyozta, hogy ennek 
a térségnek kiemelten fontos célja, hogy az agráriumból minél 
többen boldogulni tudjanak: „Szeretnénk ezzel hozzájárulni, 

hogy támogatjuk az itt élő honfitársaink agráripari, agrár-élel-
miszeripari, agrárgazdálkodási törekvéseit. Keressük azt a vá-
laszt, hogy a 2020 utáni időszakban a magyar gazdaságnak mi 
jelent majd lehetőséget, boldogulást. Megítélésem szerint ma 
Magyarország az agráripari lehetőségeit nem használja ki. Ezért 
szeretnénk támogatni azokat a településeket, ahol a lakosság 
hagyományosan agrárjellegű. Hódmezővásárhely agrárcentrum 
kíván lenni, ebben jó partner a helyi gazdászközösség. Az itt 
dolgozó kollégáknak az a dolguk, hogy elmenve ameddig csak 
lehet, megtegyenek mindent annak érdekében, hogy a gazdák 
minél gyorsabban és minél nagyobb támogatáshoz tudjanak 
hozzájutni, hiszen a magyar agrárium versenyképessége az itt 
élő lakosság életminőségét fogja javítani.”

A Kálvin téri épület új ügyfélszolgálati egységének május 5-i 
átadó ünnepségén a térség polgármesterei, országgyűlési kép-
viselői, kormányhivatalnokok és vidékfejlesztéssel foglalkozó 
szakemberek voltak jelen, amellett, hogy a megnyitó előtt és 
után is javában zajlott az ügyfelek fogadása.

ÉR.

FEHÉR KLÍMAVILL KFT.
2,5 kW LG COMFORT  inverteres klíma 182.800,-Ft
3,5 kW LG COMFORT  inverteres klíma 191.770,-Ft
2,5 kW LG Silence inverteres klíma 186.690,-Ft
3,5 kW LG Silence inverteres klíma 198.120,-Ft
2,5 kW LG Athena inverteres klíma 438.150,-Ft
3,5 kW LG Athena inverteres klíma 468.630,-Ft

Az árak az Áfa-t tartalmazzák!

LG klímákra 10 év garancia!
Ingyenes helyszíni felmérésért és  

egyedi ajánlatokért keressen bennünket!
Tel.: 06-30/206-8711

E-mail cím: feherklima@orosnet.hu
LG KLÍMA ÉS BESZERELÉSI AKCIÓJA 

2017. JÚNIUS 30-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG!
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Az elmúlt hetekben három újabb mérkőzést játszott a Szék-
kutas TC labdarúgó csapata a megyei II. osztályban. 2 győzelem 
és 1 döntetlen volt a gárda mérlege ezeken a mérkőzéseken.

Habár a Székkutas TC tavaszi szereplése korábban egyáltalán 
nem tűnt biztatónak, úgy néz ki, a fiúk megtalálták a helyes utat. 
Már a Zsombó elleni mérkőzésen sikerült megszerezni a három 
pontot, majd egy héttel később, április 30-án is jó mérkőzést futott 
a Székkutas.

Ekkor a Csanytelek otthona volt a célállomás. A találkozó 
Székkutas szempontból úgy tűnt, pocsékul indul. A 12. percben 
Miklós Dominik már az öltöző felé vehette az irányt, a félidő de-
rekán azonban mégis a kutasiak kerültek előnybe, igaz a gólt a 
hazaiak játékosa, Siha Dávid szerezte. Csanyteleki szempontból 
a gól szépséghibája mindösszesen annyi volt, hogy Siha a saját 
kapujába továbbította a játékszert. Az öröm viszont nem lehetett 
hosszú életű, a Csanytelek ugyanis még a félidőben kihasználta 
emberelőnyét és egalizálni tudott.

A fordulás után azonban jól állta a sarat a Székkutas. olyany-
nyira, hogy a 70. percben a küzdés góllá érett. Kovács Richárd 
szerzett találatot, amelyet követően sikerült kibekkelni a maradék 
játékidőt, így újabb három pont kerülhetett a Székkutas neve mel-
lé a tabellán.

Csongrád megyei II. osztály, 24. forduló
Csanytelek SC – Székkutas TC 1-2 (1-1)
Gólszerzők: Nagy illetve Siha (ög), Kovács
Piros lap: Miklós
Egy héttel később már hazai pályán játszott a gárda, a Tömör-

kény érkezett vendégségbe. A meccs főszereplője pedig Kovács 
Richárd volt, aki egészen négy gólig jutott a találkozón. Az elsőt 
negyedóra játék után szerezte meg, de 20 perc sem telt el, máris 
kétgólos előnybe került a Székkutas.

A fordulásig továbbhízott a házigazdák fórja, Kovács triplázott, 
majd Szabó Imre is feliratkozott a gólszerzők közé.

A második játékrész elején ugyan szépíteni tudott a Tömörkény, 
ám a Székkutas tartotta a háromgólos előnyt. A végjátékban Janó 
Zsolt révén továbbzárkóztak a vendégek, de Kovács a hajrában 
meglőtte negyedik gólját, ezzel végleg eldöntve a pontok sorsát.

Csongrád megyei II. osztály, 25. forduló
Székkutas TC – Tömörkény KSE
Gólszerzők: Kovács (4), Szabó illetve Czibolya, Janó
A Balástya következett, ahol gyorsan hátrányba került a Székku-

tas TC. Három perc után Lippai Dániel zörgette meg a kutasi hálót, 
ám Kovács Richárd ezen a meccsen sem maradt gól nélkül, sőt 
bő 30 perc játék után Daraki Zoltán is beköszönt, így rövid időre 
előnybe kerültek a vendégek. A fordulásnál azonban 2-2 volt az 
eredmény, ráadásul a meccs krónikájához egy kiállítás is hozzá-
tartozik, a balástyai Prcic Alen mehetett idő előtt az öltözőbe.

A második játékrészben úgy tűnt ki tudja használni emberelő-
nyét a Kutas, Kabódi Zoltán gólt szerzett. A hajrában azonban a Ba-
lástya sem akart pontokat hullajtani, Domokos Tamás révén újfent 
egalizálni tudtak. Ezzel pedig a 3-3-as végeredmény is kialakult.

Csongrád megyei II. osztály, 26. forduló
KSE Balástya – Székkutas TC 3-3 (2-2)
Gólszerzők: Lippai, Tóth, Domokos illetve Kovács, Daraki, Kabódi
A Székkutas számára még három mérkőzés van hátra a bajnok-

ságból. Május 27-én az Apátfalva érkezik vendégségbe, ezt követi 
a feljutást célzó Deszk elleni csörte, majd a Mindszent elleni hazai 
találkozó zárja a szezont.

Csongrád megyei II. osztály tabella
1. Makó II. (már bajnok) 62 pont 
2. Deszk   52 pont 
3. Csengele  48 pont 
4. Zsombó  41 pont 
5. Apátfalva  38 pont 
6. Nagymágocs  35 pont 
7. Kiszombor  32 pont 
8. Tömörkény  32 pont 
9. Mindszent  32 pont 
10. Csanytelek  30 pont 
11. Üllés   30 pont 
12. Székkutas  27 pont 
13. Móravárosi Kinizsi 27 pont 
14. Balástya  25 pont 
15. St. Mihály  22 pont szcs

Ovisok állatos kalandjai
Állatkerti látogatáson jártak az óvodások Kecskeméten, má-

jus 8-án a Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Se-
gítő Alapítvány támogatásával. 

A gyerekek már hetek óta készültek az állatkert látogatásra, ahova 
reggel nyolckor indult a busz az óvoda épülete elől. A túrán nem csak 
az ovisok vettek részt, hanem meghívást kaptak az első osztályos ki-
siskolás diákok is, így teli busszal tudtak útnak indulni Kecskemétre.

A busz 10 órára ért a kecskeméti állatkerthez, ahol a kicsik meg-
nézték a különböző ritka, és ismert állatokat.  A gyerekek kedven-
cei a fehér farkas, az oroszlán, valamint a Magyarországon csak 
Kecsekméten megtalálható hím mandrill volt. Miközben az állatok 
királyának ketrece melletti játszótéren időztek, megcsodálhatták 
az arra járó pávát is, aki teljes pompájában illegtette-billegtette ma-
gát a boldog kirándulók között

Az utazás a 
Székkutasi Gyer-
mekek Tanulását 
és Művelődését 
Segítő Alapítvány 
segítségével va-
lósulhatott meg 
– tudtuk meg Lá-
zár Judit óvoda-
vezetőtől. 

n.j.

Eboltás 2017. évben
A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet szerint az állattartók köte-
lesek saját költségükön minden 3 hónapos életkort betöltött 
ebet veszettség ellen beoltatni, 4 hónapos kort megélt ebet 
mikrochippel ellátni, féregteleníttetni. 
Az összevezetéses oltásra hozott ebek oltási könyvét „Kisál-
lat Egészségügyi Könyv” szíveskedjenek magukkal hozni.
Az eboltás ára bruttó 3.500,- Ft, plusz féregtelenítés, tab-
lettánként 100 Ft.
Védőoltást csak mikrochippel ellátott ebek kaphatnak.

Oltások helye és ideje:
2017. május 26. (péntek)

1600 – 1700 IV. kerület 125. Vízi József tanyája
2017. május 27. (szombat)
1500– 1600 Dózsa Gy. u. daráló

1600 – 1700 Gregus Máté u. 38. és Németh L. u. sarok
Pótoltás:

2017. június 2. (péntek) 
1600 – 1630-ig Erkel Ferenc u. mázsaház

Az oltási kötelezettség elmulasztása esetén állategészség-
ügyi bírság szabható ki.
Azt az ebet, mely életkorának megfelelő veszettségi oltás-
ban nem részesült, a tulajdonos költségére hatósági megfi-
gyelés alá kell vonni, mikrochippel meg kell jelölni, a megfi-
gyelési idő leteltével be kell oltatni.

Fontos pontok a megye kettőben
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Emlékül az örökkévalónak
A Székkutasi Motorosok Baráti Köre azoknak a tagoknak, 

barátoknak a tiszteletére, akik már nem lehetnek az élők 
sorában, egy emlékhelyet adott át május 1-jén. A megható 
ünnepség végén megáldották a mementót. 

Az emlékek formába öntése nem előzmények nélkül való 
a motoros csoportosulás részéről. Sajnos, az utóbbi években 
több olyan személytől is búcsúzni kényszerült a Székkutasi Mo-
torosok Baráti Köre, akik meghatározó 
alakjai voltak a klubnak. 2012-ben Si-
ági Sándorné Égető Máriát vesztették 
el, és nem sokkal ezután felvetődött 
az ötlet, hogy  koszorúzással egybe-
kötött emléktúrát kellene szervezni a 
sírjához. 2013-ban ez meg is valósult. A 
névsor kiegészült más, egykori tagok-
kal is, így egyre inkább indokolttá vált 
egy központi emlékezőhely kialakítá-
sa. Ennek oka, hogy a Székkutasi Mo-
torosok Baráti Köre ugyan nevében az 
alföldi falut jelöli meg, de számos „kül-
ső” taggal is rendelkeznek az ország 
majd’ minden pontjáról. Így egy napba 
szinte lehetetlenség lenne belesűríte-
ni azt, hogy mindenkinek a sírhelyét 
külön-külön felkeressék, tiszteletüket 
leróva az egykori társak előtt. A kezdeményezést támogatták a 
tagok, és megkezdődhetett a szervezőmunka, amely a 2017-es 
esztendőben ért be. 

Május 1-jén egy kopjafával és sziklaemlékművel tarkított 
mementót avatott fel a baráti kör, amely az önkormányzat en-
gedélye után minden követ megmozgatott, hogy létrejöhessen 
az emlékhely. Egy dévaványai mesterembert, aki egyben mo-
tocrossozik is, készítette el a művet. Az emléktáblán szerepel 
id. Horváth Pálnak (aki 2003-ban hunyt el), a székkutasi moto-
rozás megteremtőjének a neve. Nem maradhatott le a tábláról 
Siági Sándorné Égető Mária (2012-ben pihent meg), Siági Sán-
dor és Kecskeméti Károly (mindketten 2016-ban szenderültek 
örök nyugalomra) neve sem. Ez a négy név vésődött bele az 
örökkévalóságba.   Május első napján Vladár Sándor reformá-
tus lelkipásztor avatta fel az emlékhelyet, amelyet a motorosok 
baráti köre, illetve a család, hozzátartozók álltak körbe. Az em-
lékezés során felelevenítették a régi történeteket, valamint a 
veszteség fájdalmát is mélyen átélték a jelenlévők – tudtuk meg 
Dovalovszki Györgytől, a Székkutasi Motorosok Baráti Körének 

egyik rendezvényszervezőjétől. 
Tiszteletét bárki leróhatja Székkutason, az Arany János utcán 

található emlékhelynél, ahol két 200 éves tölgyfa szegélyezi az 
emlékhelyet, az egyik lombja enyhet ad a megpihenni, tiszte-
legni vágyó vándornak. Arról, hogy miért pont itt található az 
emlékhely, Dovalovszki György így nyilatkozott: „Sokaknak ott 
indult el a motoros karrierje. Például Pali bácsit ott rakták elő-
ször motorkerékpárra. Ezért ez egy nagyon emblematikus hely. 
Így nem is lehetett más helyen az emlékhely, mint ezeknél a 200 
éves tölgyfáknál.”  ÉR. 

Használt könyvek vására
2017. május 29-től–június 2-ig

 a Murgács Kálmán Művelődési Ház emeletén.

A könyvek megvásárolhatók egységesen 20 Ft/db 
áron, valamint lesznek  

INGYENESEN elvihető példányok!

  Gyermek és ifjúsági regények
   Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek
  Krimik, kaland és romantikus regények

Minden könyvszerető érdeklődőt várunk szeretettel:

 hétfőtől–péntekig 8:00-15:00-ig


