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Hazánk lesz a régióban a 
legversenyképesebb

A kormány 3 ezer milliárd 
forintos útépítési és -felújítási 
programjának 2022-es befeje-
zésekor Magyarország lesz a 
legversenyképesebb ország a 
régióban, itt lesz a legtöbb au-
tópálya és négysávos autóút, 
ami jelentősen bővíti az ország 
gazdasági lehetőségeit – emelte 
ki a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter február 9-én, Hódme-
zővásárhelyen.

Lázár János a hódmezővásár-
helyi elkerülő út végcsomópont-
jánál épült kopáncsi körhíd ter-
heléses próbája alkalmából tartott sajtótájékoztatón az útépítési 
program kiemelt célterületének nevezte a Dél-Alföldi régiót. A 
kormány célja, hogy a 2020-as évek elejére Szegedet és Debre-
cent négysávos út kösse össze – mondta, és megemlítette, hogy 
emellett zajlik a Kecskemét-Békéscsaba autóút építése is.

A miniszter az egyik legfontosabb feladatnak a megyei jogú 
városok bekötését nevezte az autópálya-hálózatba. Mint mond-
ta, ez a munka minden településnél elkezdődött.

Lázár János kifejtette, a közútfejlesztési program másik célki-
tűzése, hogy az autópályák elérjék az országhatárt, ezek a beru-
házások is elindultak. Magyarország legnagyobb – mintegy 300 
milliárd forintos – közúti beruházása, a Kassa-Miskolc autópálya 
építésére kiírt közbeszerzési eljárás is zajlik már.

Hegedűs Zoltán (Fidesz-KDNP) alpolgármester közölte, a 
tervek szerint március 29-én átadják a forgalomnak a 47-es út 
12,7 kilométeres hódmezővásárhelyi elkerülő szakaszát. Az út-
építés a város számára kiemelkedően fontos beruházás, hiszen 
naponta mintegy 18-20 ezer gépjármű halad át a településen, a 
47-es főút belvárosi szakaszán keresztül. Az elkerülő út teher-
mentesíti a város központját, és megóvja a hódmezővásárhelyi-
eket a környezet- és zajszennyezéstől.

Folyik az elkerülő úton a szalagkorlátok építése, az útburkola-
ti jelek felfestése, a közlekedési táblák kihelyezése. A 12,7 kilo-
méteres elkerülő út kétszer egy sávon épült meg, de a technikai 
feltételek adottak a kétszer kétsávos bővítésre.

A 27,9 milliárd forintos költségvetésű közútfejlesztési projekt 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. be-
ruházásában uniós és hazai források felhasználásával zajlik. A 
kivitelezést a Colas Út Zrt., a Délút Kft., a Colas Hungária Zrt. és 
Colas Közlekedésépítő Kft. által alkotott konzorcium végzi.

Forrás: magyarhirlap.hu

Nyár végére befejeződik 
az Egészségház felújítása

A székkutasi Egészségházat érintő fejlesztések a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira 
benyújtott pályázatok keretein belül, több mint 140 millió 
forintból valósulnak meg, és legkésőbb 2018. augusztus 31-
ig befejeződnek.

Székkutas ezzel kapcsolatban két nyertes, TOP-os pályázatot 
tudhat magáénak. Ezeknek köszönhetően teljesen megújul az 
Egészségház. A fejlesztés két ütemben valósul meg. 

Az első ütemben az egészségügyi infrastruktúrát fejlesztik. Az 
I. ütem legfőbb célja, hogy javítson a székkutasi Egészségház inf-
rastruktúráján. A projekt érinti mindhárom, a településen jelen 
lévő egészségügyi alapellátó rendszert, úgymint a háziorvosi-, a 
fogorvosi-, és a védőnői szolgálatot is. A beruházás része egy-
részt az eszközbeszerzés, másrészt az épület átalakítása. Mind-
kettő azt a célt szolgálja, hogy minőségi változás következzen 
be az egészségügyi szakellátásban Székkutason. A legnagyobb 
eszközhiánnyal a védőnői szolgálat rendelkezik, ugyanakkor a 
háziorvosi rendelőnek is szüksége van további új orvosi eszkö-
zökre, hogy magasabb színvonalú szolgáltatást tudjon biztosíta-
ni a település polgárai számára. A tervezés során nagy figyelmet 
fordított az önkormányzat a költséghatékonyságra és arra, hogy 
az épület kihasználhatósága is jelentősen növekedjen. Kiemelt 
fontosságúak az akadálymentes megoldások: a rendelők és vá-
róhelyiségei, illetve a speciális vizesblokk megközelíthetősége.

A második ütemben az épület energetikai korszerűsítésen fog 
átesni. Ennek keretén belül megújul a fűtési rendszer, kicserélik 
az Egészségház elavult külső nyílászáróit, a falakra (belső hőszi-
getelés) 15 cm, a födémre 25 cm ásványgyapot szigetelés kerül.

A kivitelezési munkálatok január első napjaiban kezdődtek 
meg, és legkésőbb a nyár végéig befejeződnek.  

A fogorvosi ellátás a Gondozási Központba, míg a háziorvosi 
és védőnői szolgálat a Murgács Kálmán Művelődési ház föld-
szinti termeibe költözik át.  ÉR. 

A NAK-TAN Kft. szaktanácsadójaként egyéni vállalkozók, 
vállalkozások, őstermelők részére támogatott mezőgazda-
sági szaktanácsadási szerződés keretein belül, szaktanács-

adói szolgáltatást vállalok. A szolgáltatás részét képezi: 
• gazdálkodási napló vezetése,
• kérelembenyújtás és adatszolgáltatás a hivatalok felé,
• ellenőrzések esetén érdekképviselet biztosítása,
• tápanyag gazdálkodási terv készítése.
A támogatott szaktanácsadás éves díja 24.786.- Ft + ÁFA.  

A szerződéskötés érdekében keressen bizalommal az 
olah.rajmund@naktan.hu e-mail címen, illetve a 

+3670/9045463-as telefonszámon.
Tisztelettel: 

Oláh Rajmund
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Ez történt Székkutason 2017-ben! – 2. félév
Mozgalmas évet zárt Székkutas 2017-ben. Összeállítá-

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

Július

Július 4-én Szél István, Székkutas polgármestere tartott la-
kossági fórumot „Székkutas belterületi vízrendezés II. ütem” el-
nevezésű projekt kivitelezésével kapcsolatban. Az utcafórumon 
ismertette a beruházás paramétereit, és egyeztetett a lakókkal a 
részletekről. Azóta már be is fejeződött a székkutasi vízrendezés. 

Augusztus

Hetedik alkalommal, au-
gusztus 12-én rendezték meg a 
Székkutasi Regionális Szántó-
versenyt, ahol ez alkalommal 
több, mint 30 versenyző in-
dult 7 kategóriában. Az elmúlt 
évekhez képest újdonság, 
hogy külön ifjúsági kategóriát 
is rendeztek a fiatal, leendő 
szántómesterek számára.

Szeptember

Óriási siker volt a „IV. Főtéri Falunapok” Székkutason, szeptem-
ber 1-3. között. A sokszínű programkínálaton túl mégis lehetett 
valami plusz, ami ilyen eredményessé tette az első szeptemberi 
hétvégét. „A legfontosabb, hogy Székkutason a programok nagy 
részét civilek szervezték, az önkormányzat feladata leginkább 
az időzítések és helyszínek megszervezése volt” – mondta Szél 
István a település polgármestere. Véleménye szerint a civileknél 
senki sem tudja pontosabban felmérni, hogy milyen programok-
ra van valós igény. Hogy jól döntöttek, azt mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy a szombati esős, szeles időjárás ellenére lega-
lább 1500 ember vett részt az esti rendezvényéken, koncerteken.

Október

Fáklyás menettel emlékeztek 1956-ra Székkutason. A meg-
emlékezés október 20-án a Kovács István fehérgárdistáról elne-

vezett Emlékházban vette kezdetét Székkutason, ahol beszédet 
mondott Lázár János, miniszterelnökséget vezető miniszter is. 
„A kutaspusztai fiatalok is képesek voltak annak idején össze-
fogni, bízva abban, hogy szabadon tudnak majd lélegezni az 
elvesztett háború utáni rendszer elnyomása ellenére is. Az 1956-
os forradalomra visszatekintve eszébe jut az embereknek, hogy 
vajon napjainkban szükség lesz-e rá, hogy mi is áldozatokat hoz-
zunk Magyarországért” – mondta Lázár János.

November 

A romániai Rév település és Székkutas között a rendszervál-
tás óta folyamatos a kapcsolattartás. A hosszú évek alatt a közös 
találkozókon szerzett élményeken túl barátságok is kialakultak. 
A két település rendszeresen meghívja egymást rendezvényeik-
re, nem volt ez másképpen november 12-én sem, amikor is Rév 
településen Gyülekezeti Központot avattak fel közösen. 

December

A karácsony előtti várakozás időszakát méltó módon köszön-
tötte Székkutas. A közösségi gyertyagyújtások önmagukban is 
igazi ünnepnek számítottak. Advent második vasárnapján pedig 
a Mikulással és krampuszaival közösen ünnepelhettek a gyere-
kek és a szülők is. 
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Csongrád Megyei küldöttgyűlése novem-
ber 23-i alakuló ülésén választotta meg 
Szél Istvánt megyei elnöküknek, akivel 
céljairól, terveiről beszélgettünk. 

Kutasi Hírek: Melyek voltak a megyei 
elnökségig vezető út legfontosabb állo-
másai az Ön életében?

Szél István: Jómagam idén töltöm be 
a 33. életévemet. Családi gazdaságunk 25 
hektáron gazdálkodik kertészeti kultúrával. 
2010 óta vagyok Székkutas község polgármestere, 2014 óta Csong-
rád megyei képviselő. 2010 óta vezetem a hódmezővásárhelyi, 
2014 óta a vásárhelyi és makói térség LEADER szervezetét. 2017 
tavaszán lettem Hódmezővásárhely és Térsége Gazdakörének el-
nöke. 2 fiúgyermek édesapja vagyok.

K. H.:  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökeként 
hogyan látja a magyar mezőgazdaság helyzetét? Milyen terve-
ket tűzött ki maga elé?

Sz. I.: A magyar vidék hordozza a „magyarság” lelkét, a magyar 
föld szeretete a nemzeti identitásunk alapja – az elmúlt 7 év során 
a közéleti szolgálatom legfontosabb feladatának azt tartottam, hogy 
a vidéket erősítsem, fejlesszem, lehetőséget teremtsek az élhető 
és jó vidéki életért. Az egészséges, versenyképes mezőgazdaság az 
agárközéposztályra kell, hogy épüljön. Ez a kormányzati szándék is! 
Szükség van a nagyüzemekre, az önellátó őstermelőkre, családi gaz-
dálkodókra is. Mindenkinek érvényesülnie kell és partnerként kell 
tekinteni minden szereplőre. Hiszem azt, hogy a munkalapú társa-
dalom megerősítése nem működik a gazdák megsegítése nélkül.

K. H.:  Milyen területeken terveznek erősítést?
Sz. I.: A kamarai tagok számára az Agrárkamara megtestesítője 

a falugazdász hálózat. A falugazdászok azok a szakemberek, akik 
tulajdonképpen „házhoz viszik” a kamara szolgáltatásait, ezért 
mindenképpen fontosnak tartom a falugazdász hálózat megerő-
sítését mind szakmai szempontból, mind a munkakörülménye-
ik javítása szempontjából. Méltó helyszíneken, magas szakmai 
szintű tanácsadást kell, hogy végezzenek a jövőben. A célunk az, 
hogy a mezőgazdasági termelők ne az adminisztrációval töltsék 
az idejüket, hanem kizárólag a termelésre, érték-előállításra kon-
centráljanak, míg a falugazdászaink elvégzik helyettük az admi-
nisztrációt és amennyiben igénylik, akkor olyan szaktanácsokkal 
látják el őket, melyek segítséget jelentenek a számukra. 10 ezer 
emberrel vagyunk napi kapcsolatban. Január 31-ig kellett befejezni 
a vízigény-felmérést, amit a Magyar Kormány az Agrárkamarával 
méret fel. Csongrád megyében ez közel 5000 birtoktestet jelentett, 

ahol a helyi földművesek nyilatkozhattak arról, hogyha az állam 
vízzel kapcsolatos beruházásokat tervezne, akkor szeretnének-e a 
földjükön öntözést vagy sem. 

Egy másik fontos fejlesztés a jégkárelhárító rendszer (JÉGER) ki-
építése. Európában elsőként Magyarországon terjesztik ki az egész 
országra. A rendszer már több mint 10 éve működik Baranya me-
gyében. Május 1-ével indul és 300 ember fog ezen dolgozni. Ennek 
a fejlesztésnek köszönhetően, ha jégeső is érkezik, azok semmi-
képpen sem nagy darabokban, hanem kis szilánkok formájában. 
Mégis abban reménykedünk, hogy a szilánk annyira apró formá-
ban fog hullani, hogy az a földet éréskor folyékony halmazállapotú 
lesz. Ez nemcsak a mezőgazdaságban, de a mindennapi életben is 
biztonságot jelenthet a vagyontárgyainknak. 

Továbbá személyes kampányt szeretnék folytatni a magyar mező-
gazdászok által megtermelt termékek népszerűsítése érdekében a 
külföldi termékek ellenében. Fogyasztói tudatosság elengedhetetlen 
feltétele a magyar agrárium fejlődésének. Lehet, hogy az a burgonya 10 
forinttal olcsóbb esetlegesen, ami Lengyelországból érkezett, vagy az 
import barack 30 forinttal, mint a magyar, de az a lényeg, hogy a vásárló 
azzal a 40-50-60 forinttal egy magyar termelőt, egy családi gazdaságot 
vagy munkahelyeket támogat. Magyar terméket, magyar asztalra!

K. H.: Melyek a 2018-as év célkitűzései megyei, helyi szinten?
Sz. I.: A megyei szervezetet tekintve 2018-as év kiemelkedő ese-

ménye a költözés. Lázár János országgyűlési képviselő javaslatára a 
Modern Városok Program keretében helyezik át az „agrárpolitikai” köz-
pontot, azaz az Agrárkamarát Szegedről Hódmezővásárhelyre.  Ezzel 
a lépéssel a NAK Csongrád Megyei Szervezete is részévé válik annak 
a megyei agrárcentrumnak, amely közép és felsőfokú agrár-képzési, 
kutatási, közigazgatási és köztestületi intézményei egy településen, ösz-
szehangoltan szolgálják az agrárium szereplőinek igényeit. Már a hely is 
megvan: a Petőfi utca 6. szám alá költözik a központ, a volt Földhivatal 
épületébe. Ennek az előkészítése folyamatban van. Fantasztikus dolog, 
hogy az igazi mezőgazdasági város egy mezőgazdasági centrummá fog 
alakulni, ezáltal minden elérhető lesz egy helyen!

K. H.:  Fiatalgazdákat, szakembereket hogyan próbálja meg 
bevonni a szervezeti, gazdasági életbe?

Sz. I.: A fiatal agrárszakemberek képzése, felemelése mindannyi-
unk közös érdeke. Fontos, hogy minél jobban integrálni tudjuk őket a 
mezőgazdasági világba. Régebben gyakori volt, hogy a mezőgazdász 
családból a gyerekek pedagógusok, hivatalnokok lettek, és a földdel 
nem akar foglalkozni senki sem. Én most úgy érzem, hogy van ebben 
egy váltás, és a fiatalok egyre inkább úgy érzik, hogy a szülők által fel-
épített gazdaságot érdemes továbbvinni. A mezőgazdaság is ugyano-
lyan trendi és cool dolog, mint bármi más, éppúgy tud jövedelmezővé 
válni, ha az ember szorgalmas, alázatos és tettre kész.  ÉR. 

Jótékonyság és hagyomány a Fidesz-bálon

Szél István: „A magyar vidék hordozza a magyarság lelkét!”

Idén január 26-án rendezték meg a Fi-
desz-bált a székkutasi Murgács Kálmán Mű-
velődési Házban. 

A rendezvény régi hagyományra tekint visz-
sza, immár harmadik éve annak, hogy a Mur-
gács Kálmán Művelődési Házban szervezik 
meg a mulatságot. Az eseménymegrendezé-

se az idén jótékonysági céllal is párosult. A de-
cemberben tragikus körülmények között ár-
ván maradt testvérpár részére ajánlották fel a 
tombola bevételét: 130 ezer forint gyűlt össze.  

A bálon mintegy százhatvan fő vett részt. 
Ilyenkor a párttagokon kívül meghívják a civil 
szervezetek képviselőit is. 

„Ez egy összetartó erő, hiszen a civileket is 
összekapcsoljuk a pártélettel és a falu életével 
is” – fogalmazott Rostás Péter alpolgármester, 
aki kiemelte, hogy minden évben nagyon vár-
ják ezt az eseményt az emberek. 

Egy bálnak természetesen nagyon fontos 
eleme az étel is. Rostás Péter elmesélte, hogy 
a süteményeket a helyi asszonyok hozzák, a 
főétel pedig disznótorosból tevődik össze. 
Utóbbiért két helyi vállalkozó, Lengyel Győző 
és Forrai Tibor felelt. ÉR. 
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Befejeződött a székkutasi vízrendezés

Mancsnak sem ázik már be a háza!

Székkutas Községi Önkormányzat 2016-
ban sikeresen nyújtotta be a „Székkutas köz-
ség belterületi vízrendezés II. ütem” című 
„TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00010” azonosító 
számú pályázatát. A fejlesztés során megva-
lósult vízelvezető csatornák hossza összesen 
megközelítőleg 3 km hosszúságú.

A település a pályázati konstrukció kap-
csán 219 999 972 forint vissza nem térítendő, 
100 százalékos támogatottságú európai uniós 
támogatást nyert a Széchenyi 2020 program 
keretén belül.

A település életében régóta jelen voltak a 
vízelvezetési problémák. Majdnem minden 
évben előfordultak belvízi elöntések, melyek 
nemcsak a mezőgazdasági területeket, de 
a település belterületét is veszélyeztetették. 
A beruházás keretében a Mágocsi úton 431 
folyóméter hosszan földmedrű, a többi fej-
lesztéssel érintett utcában pedig a korábbi 
árkok burkolásával, nyílt szelvényű csator-
nák kerültek kialakításra. A kapubejáróknál 
átereszek kerültek kialakításra, melyek alatt 
szintén mederburkoló elemek épültek ki, a 
folyamatos vízszállítás biztosítására. Az utcák 

kereszteződésénél a nyílt szelvény jellemzően 
átvált zárt vezetékre, ahol a projekt részeként 
az útburkolat az eredeti állapotban került hely-
reállításra.

Csapadékvíz elvezetés épült ki a Dr. Te-
mesváry Imre utcában, a Móricz Zsigmond és 
Móra Ferenc utca közötti szakaszon, valamint 
a Béke utcában, a Dr. Temesváry Imre és a 
Gregus Máté utca közötti részen. Továbbá a 
Radnóti Miklós, Móricz Zsigmond, Ady Endre, 
Kölcsey Ferenc utcák teljes hosszában épül-
tek csatornák. 

Mindezek a Gregus Máté utcában létesülő 
vízelvezető árokba csatlakoznak, mely a Jókai 
utca és a Mágocsi út közti szakasszal érintett. 
A beruházásban ezeken kívül szerepelt még a 
Mágocsi út József Attila és a Dr. Temesváry Imre 
utca közötti szakasza is. A keletkező csapadék-
vizek végül tehát a Mágocsi úti elvezetőbe jutnak 
majd, ahonnan már a befogadó felé gravitálnak.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és Magyarország költségvetése társfinan-
szírozásával valósult meg.
Forrás:
Rostás Tibor, Településüzemeltetési ügyintéző

Székkutas Község Önkormányzata rajzpályázatot, illetve 
fogalmazásíró versenyt hirdetett alsó- és felső tagozatos di-
ákok számára a „Székkutas község belterületi vízrendezés 
II. ütem” elnevezésű TOP-os projekt szemléletformálási te-
vékenységének keretein belül. A pályázatok eredményének 
kihirdetésére és a díjak átadására január 26-án 13 órakor 
került sor a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Is-
kola Gregus Máté Tagintézményében.

Az alsó tagozatosoknak rajz-, a felső tagozatosoknak fogalma-
zásíró pályázatot hirdettek Székkutason a belterületi vízrende-
zés témájában. Rengeteg alkotás közül kellett a zsűrinek a leg-
jobbakat kiválasztania, bár a vártnál kevesebb felsős ragadott 
tollat. Összesen 53 rajzot és 7 fogalmazást készítettek a kutasi 
diákok, akiknek a díjakat Rostás Péter, Székkutas alpolgármes-
tere adta át.

A legjobbak ajándékutalványt, társasjáték és rajzeszköz cso-
magot, írószer utalványt, valamint a fogalmazásíró verseny nyer-
tese egy tabletet nyert. Szokolay Jennyfer, a szemléletformálási 

cég képviseletében volt jelen az eredményhirdetésen. Elmond-
ta: sokszor, sok éven keresztül pusztított a belvíz Székkutason, 
és most sikerült a településnek pályázatot nyernie a probléma 
kezelésére.

A rajzpályázat legjobbjai osztoztak a helyezéseken:
I. hely: Juhász-Nagy Kornél, Kapocsi Edina, Kismárton György
II. hely: Deák Jázmin, Fazekas Jázmin
III. hely: Földházi Linda és Bagi Zsóka közös alkotása, Csanyiga 
Sándor, Gajdán Milán

A fogalmazásverseny nyertesei Matók Kitti (1. hely), Varjú Ro-
zália (2. hely) és Gugcsó Mirjam (3. hely) elmesélték: azért is 
fontos a belvíz elleni védekezése, mert a sík és alacsony terüle-
teken nagyobb esőzések esetén is könnyen megáll a víz.

„Nagyon fontos feladat ezeknek a csatornáknak a rendszeres 
tisztítása, karbantartása. A vízelvezetést és a szabályozást zsili-
pekkel, szivattyútelepek létesítésével segítik. Ennek nem csak 
a belvíz elleni védekezésben van nagy szerepe, hanem az aszá-
lyos időszakban is segítséget nyújt. […] A falunkban nemrég 
megvalósult a csapadékvíz elvezetése is a Kakasszéki-csatorná-
ba. Korábban sokat kellett szivattyúzni a falu alacsonyan fekvő 
részein” – olvasható Matók Kitti pályanyertes alkotásában.

n.j.
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A Kertbarát Egyesület is Székkutas fejlesztésén munkálkodik
A Kertbarát Egyesület ma már elsősorban csak Székkutas 

rendezvényein képviselteti magát, de emellett egy igen fon-
tos feladatot is ellát, a község fejlődését célzó pályázatok 
benyújtásában segédkezik. Mihály Ferenccel, a Gregus Máté 
Bio Kertbarát és Faluszépítő Egyesület elnökével beszélget-
tünk. 

„A az egyesület 1995. végén alakult, 20-22 alapító taggal. A 
szervezet  idős Gregus Máté nevét vette fel, mert ha úgy tet-
szik, ő a falu alapítója, az ő munkássága alatt nagyon sokat 
fejlődött a falu, beleértve a vasúthálózatot, villanyvilágítást, 
egészségügyet is. Akkoriban a hagyományokat tisztelve pró-
bálták az általa képviselt eszmerendszert tovább fejleszteni. 
Gregus Máté nem csak a közéletben, hanem a gyümölcster-
mesztésben és a mezőgazdaságban is jelesen képviseltette 
magát. A résztvevők ezt a hagyományt is próbálták tovább 
ápolni. A ’90-es évek végén nagy kertek voltak a házaknál, 
ahol gyümölcsöket és növényeket termesztettek. A tagok 
ellátogattak egymás kertjébe, és tapasztalatcsere útján igye-
keztek a termelést hatékonyabbá tenni” – mondta Mihály 
Ferenc. 

Hozzátette, ma már körülbelül feleannyi a tagok létszáma, 
lévén, hogy egy idős korosztályról van szó. A község fejlesztése 
érdekében közhasznú egyesületté váltak, ezt a tevékenységet 
2014 októbere óta végzik. Olyan, a falu fejlődését szolgáló pályá-
zatok benyújtásában segédkeztek, mint a fedett kispiac létesíté-
se, amely a lakosság érdekében készült el. Illetve szerepet vál-
laltak a különböző parkok létrehozásában, az első világháborús 
emlékmű környezetének rendben tartásában, és Gregus Máté 
sírjának gondozásában.

Mihály Ferenc 2002 
óta tölti be elnöki tiszt-
ségét, elsődleges fel-
adatának a tagok össze-
fogását nevezte meg. 
„Csak nyugdíjasokból 
áll az egyesület, ők más 
civilszervezetek tagjai 
is, például a Székkuta-
si Olvasókörben, vagy 
a Dalkörben, is részt 
vállalnak. Korábban 
sok összejövetelt ren-
deztünk a tagoknak, 
szalonnasütés, nyári 
rendezvények, baráti 
találkozók erősítették 
az összetartozás érzé-
sét. Ma már elsősorban a különféle ünnepeken, megemléke-
zéseken képviseltetjük magunkat” – mesélte az elnök. Majd 
kiemelte, a Sóshalmi Olvasókörrel közösen szervezik a szüreti 
mulatságot, adventkor koszorút készítenek, nemzeti ünnepek-
kor jelen vannak a megemlékezéseken. Iskolások, óvodások 
jótékonysági rendezvényein, báljain vesznek részt és segéd-
keznek az előkészületekben. Minden évben, januárban van egy 
taggyűlésük, ahol megvitatják az aktuális kérdéseket, de heten-
te „összefutnak”, így a felmerülő problémákat év közben is meg 
tudják vitatni. 

Ács Helga 

Digitális jólét Székkutason
Székkutas Község Önkormányzata sikeres pályázatot 

nyújtott be „a közösségi internet hozzáférési pontok fej-
lesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projekt 
keretében megvalósuló „Digitális Jólét Program Pontok 
fejlesztése” című pályázathoz, melyet a Kormányzati Infor-
matikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), valamint a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium (NFM) által alkotott konzorcium 
valósít meg.

A projekt célja, hogy a közösségi internet hozzáférési pon-
tokat fejlesszék, illetve a szolgáltatási portfóliójukat bővítsék. 
Ezen túlmenően a pályázat támogatást nyújt a pontokon dolgo-
zók készségfejlesztéséhez. Mindezt a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), valamint a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (NFM) által alkotott konzorcium valósítja meg. A 
pályázat keretében a következő eszközök térítésmentes hasz-
nálatára nyílik lehetőség: három darab laptop és a szükséges 
szoftverek, kettő darab tablet, két darab okostelefon, egy darab 
projektor, egy darab multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, 
fénymásoló), egy-egy darab beltéri és kültéri Wifi Access Point, 
valamint egy darab router.

Az eszközök kiosztására és telepítésére 2018 áprilisa és 2018 
decembere között kerül sor. Az elnyert eszközök a Magyar Ál-
lam tulajdonát képezik, ezáltal a nyertes pályázók nem szerez-
nek tulajdonjogot, csak az eszközök határozatlan idejű, rendel-
tetésszerű használatára lesznek jogosultak.

Az eszközökön túlmenően a pályázat részét képezi egy - té-
rítésmentes - több, mint 70 órás Digitális Jólét Program Mentor 
képzés, a pályázatban megjelölt munkatárs részére, aki a prog-
ram keretében létrejövő közösségi internet hozzáférési ponton 
a betérő állampolgárok rendelkezésére fog állni az eszközök 
használatával és kezelésével kapcsolatban.

Felhívás gondnoki munkakör ellátására

Székkutas Község Önkormányzata felhívást hirdet gond-
noki munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: 8 órás teljes munkaidő, határozatlan 
idejű jogviszony.
A munkavégzés helye: Sportcentrum (6821 Székkutas, Vá-
sárhelyi út 3.)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• gondnoki feladatok ellátása a sportcentrumban
• rendezvények után az eszközök számba vétele, elpakolása
• adminisztrációs feladatok elvégzése, bérleti díjak besze-

dése, elszámolása
• a létesítmény tisztán tartása
• késő délutáni, esti és esetenként hétvégén történő mun-

kavégzés
A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázat benyújtásának határideje 2018. március 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a pályázatnak Székkutas Község Önkormányzat 

címére történő megküldésével (6821 Székkutas, Béke u. 2.)
• Személyesen a hivatalban (6821 Székkutas, Béke u. 2.)
• E-mailben a titkarsag@szekkutas.hu e-mai címre. Az 

e-mail üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kí-
vánt pozíciót.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes önéletrajz
A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést 
kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A 
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.
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Több mozgást ígér idén Bagi!
Több mint két éve tart edzést 

Székkutason Bagi Mátyás funkcio-
nális tréner, aki a 2018-as eszten-
dőben sem tervez pihenőt. 

Bagi Mátyás funkcionális tréner 
Székkutas mellett Hódmezővásár-
helyen is sikerre vitte az ingyenes 
edzések ötletét. A tavalyi év utolsó 
vásárhelyi mozgásán kérdeztük ar-
ról, milyen fogadalmakkal, tervek-
kel vág neki az újévnek. A tréner 
elmondta, hogy mindenképpen 
szeretné kiterjeszteni az edzéseket. 
Alapvető célja, hogy minél több em-

ber számára elérhetővé tegye a sportot, a mozgást, hiszen nem 
mindenki tud arra pénzt áldozni, hogy edzőtermekbe járjon. Az 
ingyenes edzések viszont alkalmasak arra, hogy alapfeladatok 
szakszerű kivitelezését elsajátítsa, azokat begyakorolja. 

Az ingyenes edzéseken túl Bagi Mátyás a székkutasi rendez-
vényeken is rendre ott van. Mint elmondta, a székkutasi tele-
pülésvezetés mindig partner volt abban, hogy egy-egy sportos 
programmal kedveskedjenek az ott élőknek. Ezt szeretné 2018-
ban még szélesebb körre kiterjeszteni. ÉR. 

Választás előtt az ország
Áder János köztársasági elnök 2018. április 8. napjára 

tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. A 
7,9 millió választópolgárhoz február 19-ig kellett eljuttatni 
postra útján a választásról szóló értesítőt.

A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az 
országgyűlési választás kitűzéséről, és arról tájékoztatja a vá-
lasztópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesí-
tők nyomtatása a február 9-i névjegyzéki állapotnak megfelelő-
en kezdődött meg, azok kiküldésével az iroda a Magyar Postát 
bízta meg. A 7,9 millió választópolgárnak legkésőbb február 
19-éig postázni kellett az értesítőt a lakcímükre arról, hogy sze-
repelnek a névjegyzékben. Ha valaki ezt nem kapta meg, akkor 
a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki 
ekkor új értesítőt állít ki. Azoknak, akik még nem nagykorúak, 
de az április 8-ai választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak 
most kell megkapniuk az értesítőt.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak a 
nevet, születési nevet, születési időt és a lakcímét tartalmaz-
za. Azok, akik korábban már regisztráltak nemzetiségi válasz-
tópolgárként az országgyűlési választásra, ezt az információt is 
megtalálják az értesítőjükön. Az értesítő tartalmazza továbbá a 
szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik vá-
lasztókerületben, településen gyakorolhatja választójogát.

Utóbbi azért fontos, mert a 2014-es voksoláshoz képest – ami-
kor 10 382 szavazókör állt a választók rendelkezésére –, az idén 
már csak 10 286 szavazókör lesz, vagyis sokan lesznek olyanok, 
akik nem a megszokott szavazókörükben voksolnak. 

Ha valaki másik magyarországi településen kíván szavazni, 
megteheti, de ehhez átjelentkezési kérelmet kell benyújtania 
online vagy papír alapon. A dokumentumot a szavazást meg-
előző péntek 16 óráig kell leadni. Mozgóurnát is igényelhet az, 
aki a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti 
szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (például kórház-
ban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (például előzetes 
letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza. A 
mozgóurnát is igényelni kell. Elektronikus és papír alapon is be 
lehet ezt nyújtani, akár még a szavazás napján is 15 óráig. 

Kutasiak kézimunkái  
a kultúrházak ünnepén

2018-ban is csatlakoztak a székkutasiak a Kultúrházak éj-
jel-nappal elnevezésű országos programsorozathoz. A Szék-
kutasi Olvasókör Kézimunka Szakkörének műveit, és Halasiné 
Dúzs Julianna amatőr festő és szobrász alkotásait is megte-
kinthették az érdeklődők február első hétvégéjén a Murgács 
Kálmán Művelődési Házban. Az érdeklődők dr. Bodnár Károly 
vetítéssel egybekötött élménybeszámolóját is meghallgathatták 
február 2-án.

Február első hétvégéjén tartják Magyarországon a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal országos programsorozatot, amihez csatlakozott 
Székkutas is. A Murgács Kálmán Művelődési Házban két kiállítást 
is szervezett a Székkutasi Olvasókör. Kovácsné Rostás Erzsébet, 
az olvasókör elnöke elmondta, hogy az esemény célja a kultúrház 
népszerűsítése és a helyi szokások és hagyományok bemutatása.

„Immár ötödik alkalommal tartunk rendezvényt a Kultúrházak 
éjjel-nappal programsorozathoz csatlakozva. A kézimunkákon öt 
alkotó dolgozott, valamint Halasiné Dúzs Julianna festményei és 
szobrai tekinthetőek meg” – mondta az olvasókör elnöke.

2008-ban 14 taggal indult újra Székkutason az olvasókör. A cso-
port a kutasi kulturális élet felpezsdítését tűzte ki célul, munkájuk 
eredményének ékes bizonyítéka, hogy idén ők vehetik át a Sóshal-
miaktól az Olvasókörök Országos Szövetségének zászlaját.

Juhász-Nagy Józsefné, a Székkutasi Kézimunka Szakkör vezető-
je elmondta, hogy 2012-ben alakult újra a szakkör, és azóta is ak-
tívan részt vesznek a község közösségi életében. A Főtéri Falunap 
rendszeres résztvevői, valamint az iskolába is szívesen eljárnak, 
hogy különböző fogásokat tanítsanak a fiataloknak.

„Hétfőnként van a szakköri foglalkozás, ahova várjuk nagyon a fia-
talokat. Próbáljuk a kézimunka iránti szeretetüket felkelteni, vannak, 
akik egyre ügyesebben fogják a tűt” – mondta a szakkör vezetője.

A program részeként, pénteken dr. Bodnár Károly vetítéssel egy-
bekötött képes élménybeszámolóját is megtekinthették az érdek-
lődők. Az előadás témája a Loire-menti kastélyok volt.  n.j.

Vakcinázott előnevelt csibét állatorvostól rendeljen. 
Ingyenes házhozszállítás 0630/360-6662.
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Ahol jó barát lehet  
Tigris és Pókember

Szuperhősökből és tavasztündérekből Székkutas utánpót-
lása biztosítva van – bizonyosodott be február 16-án a Líbor 
Ilona Óvoda farsangi mulatságán.

A gyerekek és az óvodapedagógusok már két hete farsangi 
lázban égtek a székkutasi oviban. Ez alatt az időszak alatt a télbú-
csúztatóhoz, a farsanghoz kapcsolódó népszokásokat sorra vették 
a gyerekekkel, de beszélgettek a farsangi mulatságokról is – tudtuk 
meg Szilágyi Zoltánné óvodapedagógustól, a Székkutasi Líbor Ilo-
na Óvoda óvodavezető-helyettesétől. Különösen kedvelték a gye-
rekek a kiszebáb égetésének hagyományát, de beszélgettek még a 
busójárásról is, ami szintén nagyon megragadta a kicsik fantáziáját. 
Emellett jelmezeket is készítettek az elmúlt napokban: sapkákat, 
maszkokat gyártottak a szorgos kis kezecskék.

A pénteki mulatság alkalmával mintegy 40 kisgyermek öltött jel-
mezt. A fiúk körében még mindig sláger a Pókember-maskara. Illet-
ve több Optimus fővezér is feltűnt, aki a Transformers-filmek egyik 
fontos figurája. A lányok körében a pillangó és a tavasztündér mutat-
kozott a legdivatosabb választásnak, de akadt a társaságban két Elza 
hercegnő is, valamint két Hófehérke is. Volt, aki valamilyen állatnak 
(például Tigrisnek, kutyának, oroszlánnak, nyuszikának, macskának 
vagy éppen méhecskének) öltözött, de hableányt, hastáncosnőt és 
rohamosztagost is felfedezhettünk a díszes kompániában.

A jelmezeseket természetesen elkísérték a szüleik, nagyszüleik, 
illetve a kisebb-nagyobb testvérek is, akiknek minden egyes masz-
kát viselőt bemutattak a mulatság kezdetét jelentő felvonuláson. 
Ezután kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. Volt 
zsákbamacska, a meglepetés produkció során Molnár Imre bűvész 
szórakoztatta a közönséget, és a hagyományos farsangi fánk sem 
maradhatott el a mulatságról. ÉR.

Szerelemhúrok
Már évek óta a hódmezővásárhelyi Gazdabál egyik főszerep-

lője Labozár Antal székkutasi prímás, aki zenekarával garanci-
át jelent a jó hangulatra. Az idén február 10-én rendezték meg 
a gazdák ünnepét a Fekete Sasban. Labozár Antal és zenekara 
a Vörös Szalonban húzta el mindenki nótáját.

Kutasi Hírek: Há-
nyadik alkalommal 
zenél az idei Gazda-
bálon?

Labozár Antal: Ez 
a tizenegyedik alka-
lom.

K. H.: Van olyan 
műfaj, amit kimon-
dottan szeret a vá-
sárhelyi közönség?

L. A.: A nótát na-
gyon kedvelik! Magam 
10 éves korom óta he-
gedülök, vagyis már 
73 éve. Azóta is oltha-

tatlan a szerelem a magyar nótával. Több ezer nótát lejegyeztem, és 
nagyon sokat meg is tanultam közülük. Persze játszottam tánczenét 
is, hiszen húsz évig vendéglőben muzsikáltam, de ott is a nóta volt a 
legkedveltebb. Negyven éve még tudtak az emberek mulatni. Most is 
van Vásárhely környékén néhány színfolt, de sajnos egyre kevesebb. 
Mindenesetre a Gazdabál ilyen alkalom! A tombola után rengetegen 
jönnek oda nótát kérni. 

K. H.:  Mekkora a zenekar?
L. A.: Van egy jó billentyűsöm és egy harmonikásom, vagyis 

nem nagy zenekar. Játszottam egy orosházi zenekarral is, de saj-
nos, tavaly gyászkeretes időszakot éltem át, egyedül maradtam, így 
azon is elgondolkodtam, hogy végleg abbahagyom. De aztán a ze-
nészbarátok hívtak, én pedig elfogadtam az invitálást.

K H.: Milyen nótákat szoktak kérni a Gazdabálon? Mik a leg-
népszerűbbek?

L. A.: A Vásárhelyi pusztán, Dankó Pista, Béla cigány nótái. Ezen 
kívül a Murgács Kálmán nóták, akinek én magam is tanítványa vol-
tam 1946-ban. Nagyon szeretik a faluról írt nótákat is. 

K. H.: A nótákat szeretik, de vannak még, akik el is tudják 
húzni ezeket?

L. A.: Sajnos, egyre kevesebben. A régebbi jó cigányzenészeim 
mind elmentek már. Sok pesti előadót kísértem régebben. Nagy 
elismerés volt, amikor egy-egy alkalommal azért nem hoztak ze-
nekart, mert tudták, hogy ránk számíthatnak. Sajnos, az egészségi 
állapotom leromlott. A család is mondja, hogy abba kellene hagy-
ni, de ha hívnak, nem tudok ellent mondani. Gondolkodtam ezen 
a Gazdabálon is, de csak elvállaltam, és ha már itt vagyok, akkor 
igyekszem a legjobbat nyújtani.

K. H.: Lesz utánpótlása? Van valaki, akinek át tudja adni az 
ismereteit, tudását?

L. A.: Nem kell ez már... Volt pár tanítványom, akik megtanultak 
50-100 nótát, de aztán vagy elmentek Székkutasról, vagy más okok-
ból feladták. Pedig kár, hiszen az igaz, hogy egy szál zongorán is el 
lehet játszani azt, hogy „Édesanyám kössön kendőt...!”, de micso-
da különbség, ha azt egy cigányzenekar húzza! 

cz. j. 


