
Tíz tanya újul meg Székkutason 
A Szél István polgármesterrel készített interjút a 10. oldalon olvashatja el!

Az egészség mindenkié Székkutason is 
(5. oldal)

Tűzről pattant, latinos volt a hangulat 
a Székkutasi Főtéri Falunapon! 
(6-7. oldal)

Szüreti mulatságra hívták Sóshalom 
és környékének népét 
(12. oldal)
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Megkezdődött a piacfejlesztés Székkutason
A fejlesztések egy TOP-os pályázat keretein belül, közel 

58 millió forintból valósulnak meg, és legkésőbb 2019 már-
ciusában befejeződnek – olvasható Székkutas község hiva-
talos Facebook-oldalán. Jövő tavaszig befejeződnek a mun-
kálatok.

Az Önkormányzat a Vásárhelyi úton, a polgármesteri hivatal-
lal szemközti oldalon szeretne egy piacot kialakítani. A tervezett 
beruházás keretén belül egy 90 m2-es földszintes épület, vala-
mint egy nagyobb alapterületű térlefedés készül. Az épület több 
részre osztható, így biztosítva 2 üzlet kialakíthatóságát. Az üzle-

tek belső kiszolgálás mellett közterület felé is ki fognak tudni 
szolgálni, amennyiben a funkciójuk ezt szükségessé, indokolttá 

teszi. Az épület biztosít majd helyet egy akadálymentes WC-nek 
is, mely a szükséges akadály-mentesítés része, mely a közterü-
let felől lesz megközelíthető.

Forrás: promenad.hu

Táblákat helyeztek ki a Mágocsi úton
Székkutas Község Önkormányzata kezdeményezésére a 

Magyar Közút Zrt. a fokozott gyalogosforgalomra felhívó, 
valamint veszélyes útkanyarulatok miatt sebességkorlátozó 
táblát helyezett ki a felújított Mágocsi úton.

Az önkormányzat augusztus 28-án jelezte a Magyar Közút 
Nzrt.-nek, hogy a Mágocsi út bizonyos szakaszait balesetveszé-
lyesnek tartják egyrészt a megnövekedett gyalogosforgalom mi-
att, másrészt a megnövekedett sebesség miatt. 

Az eredmény nem váratott sokáig. A Mágocsi út és a József 
Attila utca kereszteződésénél helyeztek ki gyalogosok jelenlé-
tére felhívó táblákat, valamint az „S-kanyarnál” lévő veszélyes 
útkanyarulatokhoz 60 km/h-s sebességkorlátozó táblát.  ÉR. 

Családi események:
Július hónapban:

 
Születés: Daróczi Melinda és Kizur Róbertnek Ádám Ró-
bert, Olasz Aranka Csilla és Ambrus Jánosnak Noel utó-
nevű gyermekük
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Szakács Pál Antal.

Augusztus hónapban:
 
Születés: Kocsis Szilvia és Tóth Mihály Andrásnak Maxi-
milián Leó utónevű gyermekük
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Faragó Sándor, Kopasz Istvánné György 
Aranka Mária és Lupsea János

Friss információkat érhetnek el 
a Facebookon, Székkutas község 

hivatalos oldalán.
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Az idei oktatási-nevelési évben a Székkutasi LÍbor Ilona 
Óvoda megemelkedett gyermek- és dolgozói létszámmal tud 
működni. 

Szeptemberben 66 gyermek kezdte meg az évet a székku-
tasi óvodában. A megemelkedett létszám miatt a kettő helyett 
három csoportot is be tudtak indítani az intézményben – tudtuk 
meg Lázár Judit, óvodavezetőtől. 

Ez azt is jelenti, hogy új óvodai dolgozókkal is gazdagodott 
Székkutas. Bereczki Bianka mint pedagógiai asszisztens, Bede 
Péterné és Sulyok Ágnes mint óvodapedagógus, valamint Bara-
nyi Mónika mint dajka fogja gazdagítani az óvoda életét. 

„Több külsős szakembernek is biztosítottak lehetőséget, 
akik a délután folyamán különféle foglalkozásokat szerveznek 

a gyerkőcöknek. Ezek a református hittan, az ovis foci, az ovis 
tánc és a zenei előkészítő, valamint az önkormányzatnak van 
egy nyertes pályázata, ami által több fejlesztő óra és logopédia 
lesz délelőtt az óvodában, illetve lesz még angol is” – fogalma-
zott Lázár Judit. 

Az első szülői értekezleteket már augusztus végén megtar-
tották, és akkor tájékoztatták a szülőket a legfontosabb ese-
ményekről. Ezek között volt a sóshalmi szüreti mulatság is, 
amelyen a középsősök is felléptek. Valamint még hátra van a 
jótékonysági bál, a farsang, anyák napja, évzáró és a ballagás. 

ÉR. 

8 millió forintos útfelújítás Kakasszéken!
Testületi ülést tartottak Székkutason, szeptember 24-én, 

ahol a grémium döntött többek közt a Líbor Ilona Óvoda 
szervezeti-, belső- és működési szabályzatának elfogadásá-
ról, valamint beszerzésekkel kapcsolatban is határoztak a 
képviselők.

Szél István, Székkutas polgármestere a rendes üléssel kap-
csolatban arról tájékoztatott, hogy legfontosabb része a napi-
rendi pontoknak az óvoda szabályzatainak elfogadása volt, vala-
mint döntő részben beszerzésekről döntött a képviselő-testület.

„Kakasszéken az egyik utcát le tudjuk aszfaltozni egy pályá-
zatnak köszönhetően. A Földművelésügyi Minisztérium meghir-
dette a zárt kertek programját és Kakasszék maga is egy zárt 
kerti besorolású övezet. Itt is laknak emberek, és a 8 millió fo-
rintból megújuló út az ő javukat szolgálja. Ezt követően a Vé-
dőháló praxisközösség pályázat eredményeit tudtuk megvitatni. 
150 millió forint értékben, székkutasi vezetésű konzorciummal 

Hódmezővásárhelyi Kistérségi Védőháló Praxisközösség jöhe-
tett létre mintegy fél éve. A projekt Dr. Bakos Attila székkutasi 
háziorvos vezetésével működik, és a hódmezővásárhelyi, vala-
mint kistérségi orvosok zöme is benne van. Ez egy olyan közös-
ségszervező, egészségfejlesztő program és rendezvénysorozat, 
mely segíti a kistérségben élők egészségügyi állapotának javítá-
sát” – fogalmazott Szél István.

Megjegyezte: sok olyan szolgáltatás, ami nem elérhető jelen-
leg Székkutason a fent említett új lehetőségnek köszönhetően 
jelen lesz a településen is. A testület határozott a rendőrkapi-
tánysággal való együttműködéssel kapcsolatban is, valamint 
több olyan határozat született, amit jogszabályok miatt kellett 
tárgyalni. 

A székkutasi fejlesztésekkel kapcsolatban a polgármester 
beszámolt arról, hogy 58 millió forintból fog megújulni a piac 
és létrejön egy új árusító helyiség, de a Murgács Kálmán Műve-
lődési ház és az önkormányzat is meg fog újulni.

n.j.

Négy új dolgozója van a székkutasi óvodának
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50 éve az állatorvosi pályán

Elszaporodtak a vetési varjak Székkutasnál
Fogadóórát tartott Lázár János országgyűlési képviselő 

Székkutason, a Murgács Kálmán Művelődési Ház előtt. A 
szabadtéri fogadóórára érkezőket a politikus egy sátorban 
fogadta, ahol a lakosokkal együtt próbáltak megoldásokat 
keresni a felmerülő problémákra.

Augusztus 31-én, pénteken kezdődött el Székkutason a há-
romnapos V. Főtéri Falunap. A rendezvény első napján délelőtt 
avatták fel a teljesen megújult Egészségházat, amin részt vett 
Lázár János is. Az esemény után az országgyűlési képviselő fo-
gadóórát tartott a település főterén.

Lázár János a fogadóórát követően elmondta, hogy a felme-
rülő problémák sokszor mezőgazdasági támogatásokkal voltak 
kapcsolatosak, azonban akadt olyan is, mely esetében a kor-
mányzathoz kell fordulnia.

„Ez azzal kapcsolatos, hogy Székkutas környékén sok a nem-
zeti parki terület. Ezeken a területeken olyan mértékben elsza-
porodtak a vetési varjak, hogy komoly mezőgazdasági károkat 
okoztak az elmúlt esztendőben és az idei évben is. A gyéríté-
sükre nincsen lehetőség, hiszen védett madárfajról beszélünk. 

Az állam ide telepítette őket és most azt kell elintéznünk, hogy 
az állam viselje ennek a következményeit. Az nem lehetséges, 
hogy a nemzeti park, egyébként szakmailag indokolt módon, 
ide telepíti őket, de a gazdák fizetik??? és etetik őket. Ez súlyos 
gazdasági károkat okoz, hiszen több száz, több ezer varjú is ösz-
szeverődik, és folyamatosan agrárkárokat okoz az itt élő gazdál-
kodóknak akár a kukoricában, akár a napraforgóban” – fogal-
mazott az országgyűlési képviselő.

Lázár János kifejtette, hogy beszélni fog a földművelésügyi 
miniszterrel az ügyben, hogy egy káralapot hozzanak létre a 
nemzeti parkba telepített védett fajok által okozott károk tekin-
tetében. Kezdeményezés volt még, hogy gyérítsék a vetési varja-
kat, de az országgyűlés képviselő tájékoztatott, hogy ennek kicsi 
a valószínűsége. Hozzátette, hogy kukoricát és napraforgót kéne 
vetni a nemzeti park területén, hogy a varjak ott maradjanak.

„Olyan mértékben szaporodtak túl, hogy már a sóshalmi sző-
lősgazdáknak is gondokat okoznak. Érdekes, hogy Székkutason 
ez volt ma a legérdekesebb és legizgalmasabb probléma” – fo-
galmazott Lázár János.

n.j.

Aranydiplomát kapott Dr. Makay Attila, székkutasi állator-
vos. Az elismerésben azok részsülnek, akik fél évszázaddal 
ezelőtt szerezték meg diplomájukat. 

Dr. Makay Attila 
1942. január 19-én 
született, és egy igazi 
állatorvosi családban 
nevelkedett. Édesapja 
és nagyapja is ezt a 
szakmát űzte, így nem 
volt kérdés, hogy ő is 
erre teszi fel az éle-
tét. 1968. szeptember 
7-én szerezte meg 
diplomáját az Állator-
vostudományi Egyete-
men, majd pár napra 
rá, szeptember 16-tól 
már munkába is állt 
Székkutason. Eleinte 

hatósági állatorvosként tevékenykedett, nagyüzemi és háztáji 
állományt látott el. 1977-ben szarvasmarha-egészségügyi sza-
kállatorvosi diplomát szerzett. 

Az állatorvos a település háztáji és nagyüzemi állományát lát-
ta el. Foglalkozott marhákkal, lovakkal, sertésekkel, juhokkal és 
baromfikkal. Gyógyított háziállatokat is, például macskákat és 
kutyákat, igaz jóval kevesebb számban, mint a haszonállatokat. 

„Ha valaki 50 évet letölt egy helyen, akkor elmondhatja, hogy 
a településen élőket ismeri. Pályafutásom során szinte sen-
kivel nem volt konfliktusom, és úgy érzem, hogy az emberek 
elfogadtak. Úgy látom, hogy a háztáji állomány nagymérték-
ben csökkent. Míg a faluban 20-25 évvel ezelőtt volt 200 darab 
szarvasmarha, addig most két kezemen meg tudom számolni, 
hogy hányan tartanak otthon állatot. Ennek a csökkenésnek is 
köszönhető, hogy még győzöm a munkát, így 76 éves korom-
ban is. Az Új Élet Tsz-nek egy 500-as szarvasmarha állománya 
van, a Répás Tanyán 2000 körüli sertést nevelnek, és van egy 2-3 
ezres libaállomány is, amit ellátok. A számokból azért látszik, 
hogy van munkám bőven, de azért nem olyan már, mint régen” 
– mondta el Dr. Makay Attila.

Az állatorvos hozzátette, hogy 2006. június 30-val megszűnt a 
közszolgálati munkaviszonya, azonban az óta is, mint vállalko-
zó dolgozik az a település állatállományáért. Rendkívül hálás a 
családjának, legfőképpen a feleségének, hiszen rengeteget se-
gítettek neki az évek során. 

Sz.Viktor
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Az egészség mindenkié Székkutason is
Átadták a 140 millió forintból megújuló Egészségházat 

Székkutason. A létesítmény avatóünnepségén rögtön szűrő-
vizsgálatokkal készült az Egészséges Vásárhelyért Program. 
Az eseményen részt vett Lázár János országgyűlési képvi-
selő, akivel Szél István, Székkutas polgármestere és Bakos 
Attila, a település háziorvosa járták körbe az épületet.

Szél István polgármester korábban elmondta: polgármes-
tersége csúcsának tartja azt, amikor átadhatja a kutasiaknak a 
megújult Egészségházat. Augusztus 31-én, pénteken ez a pilla-
nat is elérkezett, ugyanis reggel 8-tól már birtokukba is vehették 
a lakosok a gyógyítás új székkutasi fellegvárát. Vőneki Gábor 
székkutasi lakos, nyomdász elmondta, hogy nagyon tetszik neki 
a megújult Egészségház.

„Körbejártam az EVP szűrővizsgálatait és most várom a vég-
eredményeket. Az új Egészségházzal kapcsolatban pedig azt 
vártam, hogy fejlődjön az egész komplexum és ez meg is tör-
tént” – fogalmazott a lakos.

Gyurisné Pethő Zsuzsanna, az EVP vezetője kifejtette, hogy 
a program részeként az év folyamán a környék összes telepü-
lésére eljutnak, hogy átfogó szűrőprogramokat szervezzenek. 
Hozzátette, hogy a szűrésen megjelenő székkutasi lakosok talál-
kozhatnak először a mentális egészségfejlesztéssel.

„Székkutas az élen járt mindig is. Nagyon örülünk a rendelő-

nek, ahova már évek óta járunk. Most már nem csak a vendég-
látás jó, hanem a körülmények is” – fogalmazott Gyurisné.

Az új Egészségház megépüléséhez Székkutas település ön-
kormányzata 40 millió forinttal járult hozzá, a többi 100 millió 
forintot Európai Uniós pályázatból nyerték a projekthez. Az ava-
tóünnepségen részt vett Lázár János országgyűlési képviselő, 
aki először körbejárta az épületet.

Teremről teremre haladva megcsodálhatta a megújult fogor-
vosi rendelőt, a teljesen átalakított gyermekorvosi rendelőt, vala-
mint a háziorvos új rendelőjét is szemrevételezte az országgyűlési 
képviselő, akihez ekkorra már a kíváncsi lakosok is csatlakoztak.

Az Egészségház körbejárását követően Lázár János országy-
gyűlési képviselő, valamint Szél István, Székkutas polgármeste-
re és Bakos Attila, a település háziorvosa is elmondtak egy-két 
rövid gondolatot a felújított épület előtt.

Szél István kifejtette, hogy Székkutas képviselő-testülete a ciklus 
legfontosabb feladatának tartotta az Egészségház megújulását.

„Kiemelt figyelmet szenteltünk a prevenciós jellegnek, amit 
nem csak ma, hanem az elkövetkezendő időszakban is folytatni 
szeretnénk. Volt már prevenciós év, amikor szakorvos jártak a 
településre, és ezt szeretnénk folytatni a jövőben is. Köszönöm 
az országgyűlési képviselő úr támogatását. Mindenki használja 
egészséggel” – fogalmazott Szél István.

Lázár János elmondta, hogy az Egészségház felújításával 
egy komplex egészségügyi szolgáltatás jött létre Székkutason, 
hiszen a védőnő, a fizioterápia, a fogorvos, a gyógyszertár és a 
háziorvos is egy helyen várja a gyógyulni akarókat.

„Bakos Attila doktor úr nagyon régóta részt vesz a térség 
egészségügyi ellátó rendszerének átalakításában, hiszen mun-
katársaival együtt, több háziorvos együttműködésével újításo-
kon dolgoznak” – tájékoztatott az országgyűlési képviselő. Ki-
emelte: az a jelszó, hogy az egészség mindenkinek jár, amiben 
a háziorvosoknak döntő szerepe lehet. Megjegyezte, hogy van 
egy olyan új eszköz is az Egészségházban, ami lehetővé teszi az 
érszűkület felismerését.

„Ez fontos, hiszen az érszűkület népbetegség, ami elsősorban 
a dohányzással és cukorbetegséggel van összefüggésben. Én 
személyesen most azon dolgozom, hogy mikorra lehetne Ma-
gyarország füst és dohánymentes ország. Melyik az az időpont, 
amitől végleg meg tudjuk akadályozni azt, hogy az emberek a 
dohányzástól és a dohányfüsttől szenvedjenek” – fogalmazott 
Lázár János. Hozzátette, két és fél millió ember dohányzik jelen-
leg az országban. Elmondta, hogy sok mindenre van szükség az 
országban a cél eléréséhez, de az a törvény, amely megtiltotta a 
zárt helyeken való cigarettázást, nagy előrelépés.

Bakos Attila háziorvos mindenkinek megköszönte a közös 
munkát, akik közreműködtek az Egészségház megépülésében.

„Szeretném örömmel megnyitni ezt az Egészségházat és 
remélem, minél több örömöt lelnek benne a székkutasiak? és 
minél jobb egészségügyi állapotban tudjuk tartani az ittenieket” 
– mondta Bakos Attila.

Az ünnepség után Lázár János országgyűlési képviselő a Mur-
gács Kálmán Művelődési Központ előtt felállított sátorban tartott 
fogadóórát.

n.j.
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Tűzről pattant, latinos volt a hangulat  
a Székkutasi Főtéri Falunapon!

Ötödik alkalommal rendezték meg 
a székkutasi Főtéri Falunapokat. A há-
romnapos rendezvény első napján, au-
gusztus 31-én felavatták a 140 millió fo-
rintból felújított Egészségházat, majd 
17 órakor nyitották meg a „Látóhatár” 
című kiállítást a Murgács Kálmán Műve-
lődési Központban.

Színes programokkal és tárt karokkal 
várta a helybéli és a falun kívülről érkező 
érdeklődőket Székkutas szeptember első 
hétvégéjén. A település főterén koncer-
tekkel, míg a sportpályánál igazi búcsú 
hangulattal készültek a szervezők. Az 
esemény műsorvezetője pedig nem más, 
mint Bagi Mátyás volt.

A délutáni kiállítás megnyitón Szabó 
Emese települési képviselő, kulturális ta-
nácsnok köszöntötte az érdeklődőket és 
a művészeket. A tárlaton Halasiné Dúzs 
Julianna hódmezővásárhelyi és Mihály 
László orosházi amatőr festőművészek 

munkáiból, valamint „A vásárhelyi hím-
zés hagyománya” elnevezéssel a Szék-
kutasi Kézimunka Szakkör gyűjteményét 
lehetett megtekinteni.

A Murgács Kálmán Művelődési Ház előt-
ti főtéren sem állt meg az élet. Szél István, 
Székkutas polgármestere, Rostás Péter, 
Székkutas alpolgármestere, valamint Hasas 

János, Körösrév alpolgármestere köszön-
tötte az ünneplő vendégeket. Szél István 
elmondta, hogy a falunap egy civil kezde-
ményezés, a Mezítlábas fesztivál folytatása.

„Az önkormányzat felkarolásával ezt 
kibővítvén vette kezdetét a Főtéri Falu-

nap. Azért is a főtérről neveztük el, mivel 
akkor lett kész az a székkutasi központ, 
mely akkor 250 millió forintból újult meg, 
a sportpályával és a művelődési házzal 
együtt. Minden évben a civilek összefogá-
sával valósul meg ez a rendezvény. Min-
den évben egyre színvonalasabb prog-
ramok vannak, melyeken rengeteg nem 
székkutasi is részt vesz” – fogalmazott 
Szél István. Kiemelte, hogy a tűzijátékot is 
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nagyon fontosnak tartják, mivel a falunap 
előtt nem volt hasonló Székkutason.

A délután és az este további részében sor-
ra váltották egymást a fellépők a színpadon.

Szeptember 1-én, szombaton volt az V. 
Székutasi Főtéri Falunap második napja, 
amikor egész nap programokkal vártak 
mindenkit a faluba. Délelőtt ügyességi 
versenyekkel, délután koncertekkel és 

táncos műsorokkal, majd később tűzijá-
tékkal készültek a szervezők.

Nótázás, operett műsor, latinos dalla-
mok, majd retro hangulat váltották egy-

mást a Murgács Kálmán Művelődési Ház 
előtt felállított színpadon. Székkutas lakos-
sága pedig nem volt rest, mindenki ellá-
togatott arra a programra, ami leginkább 
érdekelte, majd a főtéren maradtak a csa-
ládok, hogy falatozzanak, beszélgessenek 
ismerőseikkel, vagy esetleg kipróbálják a 
sportpályán felállított körhintákat.

Kora délután Labozár Tóni bácsi és 
zenekara csaptak a húrok közé, majd ifj. 
Vajda Gyula és zenekara szórakoztatták 
a közönséget. Őket követte Szendi Szilvi, 
a Budapesti Operettszínház szubrettjé-
nek közreműködésével a „Tűzről pattant 
barna lányok” című operett műsor. Este 
hat órától elkezdett a hangulat forrósodni 
Székkutas főterén, mivel Zumba és mo-
dern táncok következtek a színpadon.

Vasárnap, az V. Székkutasi Főtéri Falu-
nap utolsó napján a lovaké volt a fősze-
rep. Tizenhetedik alkalommal rendezték 
meg a településen a lovasnapot, amit a 
Székkutasi Lovas Egyesület szervezett. Az 
esemény helyszíne az Erkel Ferenc utcai 
lovaspálya volt.  n.j.
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Az Agrárkamara hangyái 
az év minden szakában 

szorgoskodnak
Egy falugazdász legfőbb feladata, hogy minél több admi-

nisztratív terhet vegyen le a földművesek, állattenyésztők vál-
láról. Munkájukról, illetve egyéb kérdésekről beszélgettünk a 
Rádió 7 Napraforgójában Szél Istvánnal, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Csongrád megyei elnökével és Koncz Tamás fa-
lugazdásszal.

Országos szinten mintegy 640-650 falugazdász tesz azért, hogy meg-
könnyítsék a mezőgazdaságból élők mindennapjait. Megyei szinten 39 
fő dolgozik ezen a területen, Hódmezővásárhely járásban (Hódmező-
vásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas) pedig négy falugazdász van. 
A falugazdász és a gazda közti munka – mint oly’ sok más területen 
– komoly bizalmi kapcsolaton alapszik. Egy falugazdásznak naprakész 
információkkal kell rendelkeznie a mezőgazdaság és állattenyésztés 
aktualitásait illetően, emellett a legtöbbet az adminisztratív teendők-
ben tud segíteni a gazdáknak. Ilyen például az ún. Egységes Kérelmek 
benyújtása, amely nyár elején ugyan lezárul, de utána is rengeteg dol-
got el kell intézni vele kapcsolatban. Emellett az őstermelői igazolvá-
nyokkal kapcsolatosan is lehet fordulni a szakemberekhez.

A falugazdászok ezen kívül szinte bármiről tudnak tájékoztatást 
adni. Többek között a Magyarok Kenyere Programra is felhívták a 
gazdák figyelmét, ami ennek köszönhetően (is) nagyon sikeresen 
zárult. Megyei szinten 21 tonna gabona gyűlt össze 263 adományozó 
részéről. Az országosan összegyűjtött gabonából lisztet őrölnek, és 
a belőle készült kenyeret egyrészt Ópusztaszeren, augusztus 20-án 
osztották szét az ünnepségen, a nagyobb részét azonban a rászoru-
lók között osztották szét.

Szakmai programokból sincs hiány. A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Csongrád megyei szervezete agrárfórumot tartott Makón, 
szeptember 8-án. A tanácskozáson olyan témák kerültek szóba, mint 
például uniós és hazai pályázati, agrártámogatási, agrárfinanszírozási 
lehetőségek a 2020 utáni Közös Agrárpolitika tekintetében, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara fejlesztési programja a versenyképes-
ség javítása tükrében, valamint a hagymatermesztést érintő aktuális 
szakmai információk. Illetve szeptember 20-21-én rendezték meg az 
ország legnagyobb szántóföldi kiállítását Mezőhegyesen. ÉR.

Falunapi kézimunka kiállítás
Az V. Főtéri Falunap alkalmából „A vásárhelyi hímzés ha-

gyománya” címmel kézimunka bemutató kiállítást rendezett a 
Székkutasi Kézimunka Szakkör. A nagy sikerű kiállítás létrejötté-
hez nagyban hozzájárultak azok a székkutasi lakosok, akik, saját 
vagy családtagjuk  vásárhelyi hímzéses kézimunkájának kölcsö-
nadásával emelték a kiállítás színvonalát. 

Köszönet mindenkinek, aki támogatásával hozzájárult a kiál-
lítás megrendezéséhez.

Jövőre is szeretnénk hasonló színvonalú kiállítást rendezni.
Juhász Nagy Józsefné, kézimunka szakkörvezető

Kilenc ifjú nebuló  
kezdte meg az iskolát

Szeptember harmadikán a Hódmezővásárhelyi Tankerüle-
ti Központ Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 
Gregus Máté Tagintézményében is megkezdődött a tanítás. A 
székkutasi intézményben kilenc kisgyermek kezdte meg tanul-
mányait, így az oktatás az első és második évfolyamon össze-
vontan valósul meg. A két évfolyam azonban a magyart, a mate-
matikát és a környezetet csoportbontásban tanulja. 

Az iskolakezdés előtt már ismerkedhettek a leendő elsősök az 
iskolai légkörrel, az új tanítónénikkel. Az Ovi-suli váltó napon két 
alkalommal vettek részt a gyerekek és szüleik. Ezen túl a tanítók 
figyelembe veszik, hogy a gyerekeknek szükségük van egy átmenet-
re az óvoda és az iskola között, ezért úgy dolgozták ki a tanmenetet, 
hogy a lehető legkönnyebben szokjanak át az iskolai életre. 

„Jelenleg 99 fő tanul iskolánkban, 3. évfolyamtól pedig 1-1 osz-
tállyal működünk. Az osztályok kis létszámúak, ami azért jó nekünk, 
mert így lehetőségünk van a gyerekek képességeihez mérten, szín-
vonalas oktatásban részesíteni őket. Nagyobb lehetőség van a diffe-
renciálásra, az egyéni képességek figyelembe vételére” – nyilatkoz-
ta Patyi Éva, tagintézmény-vezető. 

A tanórai tevékenységek mellett számos délutáni, szabadidős 
elfoglaltságot biztosítanak a tanulók részére. Jut idő a sportolásra, 
és a szakkörökre is. Az intézményben nagy figyelmet fordítanak a 
kiemelkedően tehetséges gyerekekre, és a különleges bánásmódot 
igénylő diákok nevelését, oktatását is fontosnak tartják. 

Az idén egy nagy Európai Uniós pályázatot is megvalósítanak, ami 
lehetőséget ad az iskolának, hogy különböző kirándulásokat, progra-
mokat tudjanak szervezni. A projekt keretén belül csoportos foglalko-
zásokat is tudtak indítani, így a nebulóknak lehetőségük van néptán-
colni, fitneszezni és még zenélni is megtanulhatnak. Szeptember 21-én 
és 22-én például egy szüreti rendezvényre várták az érdeklődőket, ok-
tóberben két napos kiránduláson vesznek majd részt, és különböző 
vetélkedőket szerveznek majd. Mindezt a szülők és a civilek bevoná-
sával teszik, hiszen fontosnak tartják a szülőkkel való jó kapcsolatot. 

Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézményében 
jelenleg 12 pedagógus dolgozik, illetve Hódmezővásárhelyről, a szék-
helyintézményből 5 pedagógus segít be a hiányszakok oktatásában. 
Ilyenek a kémia, fizika, biológia és például a rajz.  Sz.Viktor

További hírek Székkutasról: 
www.radio7.hu
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A vadnyugatot is meghódították a székkutasi gyerekek!
A székkutasi gyerekek számára szervezett az önkormány-

zat nyári tábort. A két hét folyamán a gyerkőcök rengeteg 
programon vehettek részt. Az egyik legnagyobb élményt az 
jelentette, amikor a vadnyugatra látogattak el.

Húsz kisgyerekkel működött két héten keresztül – július 23. 
és augusztus 3. között – a nyári önkormányzati gyermektábor 
Székkutason. Prágainé Szabó Terézia tanító, a tábor egyik ve-
zetője elmondta, hogy a résztvevő gyerekek között volt 4 és 11 
éves is. Minden egyes nap igyekeztek olyan programokat szer-
vezni, ami leköti a figyelmét a legkisebbeknek, illetve a nagyob-
baknak is. Ez sokszor nem volt egyszerű.

A két hét során voltak kézműves foglalkozások, közös tán-
colás a Gregus Máté Általános Iskolában, rengeteg játék, és 
emellett rengeteg „vidéki” programlehetőség is volt. Ezek közül 
kiemelkedik a csongrád-bokrosi Vadnyugati Város megtekinté-

se: több gyerkőc is ezt jelölte meg kedvencként a két hét prog-
ramjai közül.

Többek között Lászlai Noémi Laura (11 éves), Földházi Linda 
(10 éves) és Kapocsi Edina (10 éves) is a vadnyugati kalandokat 
emelte ki. Itt volt mocsárjárás, aranymosás, kukoricalabirintus 
és patkódobás is. A lányok sokadik alakalommal vettek részt a 
táborban, mindenkit ismertek a táborozók közül, és mindenkép-
pen szeretnének jövőre is részesei lenni egy ilyen élménynek.

Bagi Gréta 7 éves, és második éve tagja a táborozók klub-
jának. Neki a lovaskocsikázás volt a kedvence. Nagymágocsra 
mentek el a gyerekek a Lucifer és Gábor lovak által húzott ko-
csikkal. Gréti is mindenképpen szeretne jövőre is jönni a tábor-
ba.

Ezen kívül voltak a gyerekek Szegeden a dinó-kiállításon, ami 
szintén többek kedvence volt, illetve a Somogyi Könyvtárban is, 
de a zárónapon például el-
bicikliztek Kakasszékre is.

„Szeretnék köszöne-
tet mondani a gyerekek 
és a szülők nevében is 
az önkormányzatnak és 
mindenkinek, aki segítet-
te a munkánkat. Voltak 
diáksegítőink, kulturális 
munkatársak, illetve segí-
tett nekünk a Székkutasi 
Lovasklub is” – tette hozzá 
Prágainé Szabó Terézia.

ÉR.
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A szója és napraforgó fajtákról értekeztek Székkutason

Tíz tanya újul meg Székkutason

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NÉBIH szervezésében 
tartottak fajtabemutatót augusztus 28-án délelőtt a Székkutasi 
Növényfajta-kísérleti állomáson. Ez alkalommal a középpontba 
a napraforgó és szója kerültek, és mintegy 25-30 fajt mutattak 
be az érdeklődő gazdáknak.

Az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek gazdálkodók 
Székkutasra, hogy meghallgassák a legfontosabb tudnivalókat a 
legújabb napraforgó és szójafajtákról. A rendezvényt ötödik éve 
rendezik meg és minden évben 8-10 helyszínen gyűlnek össze a 
résztvevők, hogy megvitassák, megismerjék a frissen bejegyzett nö-
vényfajták tulajdonságait. A cél, hogy a gazdáknak a szárazföldi és 
kertészeti kultúrákból segítsenek olyan növényfajtákat választani, 
amiket a jövőben sikeresen hasznosítani tudnak.

Török Dénes, az állomás vezetője elmondta, hogy idén 25-30 faj-
tát mutattak be Székkutason. A szójával kapcsolatban tájékoztatott, 
hogy a zöldítés miatt érdeklődnek egyre többen a növény iránt.

„Egyre szárazságtűrőbb fajták kellenek és egyre inkább fontos, 
hogy elviseljék a szélsőségeket. Sok csapadék jön, a száruknak elég 
szilárdnak kell lenni, de a szárazságot is ki kell, hogy bírják. Akit ér-

dekelnek az új fajták, azok tudnak tájékozódni nálunk a Székkutasi 
Növényfajta-kísérleti állomáson, valamint a NÉBIH honlapján is” – 
fogalmazott Török Dénes.

Szél István, az agrárkamara megyei elnöke, Székkutas polgár-
mestere köszöntőjében elmondta, a napraforgó az egyik legjelen-
tősebb olajnövényünk és zöldtakarmányunk.

Kiemelte, hogy hazánk Európa egyik legnagyobb napraforgó term-
esztője, ahol hosszú évek óta 600 ezer hektáron állítják elő a gabonát. 
Tájékoztatott, hogy a szója jövője is egyre stabilabb lábakon áll Magyar-
országon, már több mint 60 ezer hektáron termesztik. Megjegyezte, 
hogy a magyar szója piaci értékén növel az is, hogy GMO mentes.

Egy új fajta egyébként úgy kerülhet a köztermesztésbe, ha annak 
tulajdonosai bejelentik azt az illetékes minisztériumhoz, majd a kí-
sérleti állomásokon 2-3 éves szántóföldi vizsgálatot végeznek rajta. 
Ennek során döntik el, megjelenhet-e a piacon az új fajta.

n.j.

Szél Istvánnal, Székkutas polgármesterével beszélgettünk a 
települést érintő aktuális kérdésekről. 

Kutasi Hírek: Mik az aktualitások Székkutason? Milyen fej-
lesztések valósultak meg a közelmúltban, 

Szél István: Legyen a kezdés a szórakozásé! Azt gondolom, 
hogy egy nagyon jó kis falunapot szerveztünk meg idén Székkuta-
son, amelynek a keretében került átadásra a megújult Egészségház 
mintegy 130 millió forint értékben. Ez az Egészségház kívül-belül 
és teljes kubatúrájában megújult minden székkutasi örömére. Bár 
azt remélem polgármesterként, hogy kevesebben fogják használni, 
mint eddig. Remélhetőleg az emberek egészségügyi állapota ja-
vulhat, hiszen Székkutas sok éven keresztül élen járt – és most ezt 
szeretnénk folytatni – a prevenciós vizsgálatokban. Az Egészségház 
szerintem jól sikerült, az abban lévő orvosok, szakorvosok, védőnő, 
fizioterápiás és háziorvos szépen belakták. Ez volt most a nyárnak a 
legfontosabb eseménye. 

Kutasi Hírek: Milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben?
Szél István: Jelen pillanatban három fejlesztés zajlik, kezdődik 

meg vagy kezdődött meg. Ide tartozik a Murgács Kálmán Művelődé-
si Ház tetőfelújítása vidékfejlesztési programból. 54 millió forintból 
újul meg a tetőszerkezet és ezáltal a tető szigetelése is. Szeptember 
18-án munkagépek vonultak fel a polgármesteri hivatal elé a piac 
felújítását tekintve. Itt 58 millió forintból építünk egy piaci létesít-
ményt, és ezáltal kapcsoljuk be a jelenlegi két egyéb kiszolgáló épü-
letet, ami magántulajdonban van. Idén ennek a komplexumnak be 
kell fejeződnie. Valamint 65 millió forint értékben kezdődik meg a 
polgármesteri hivatal felújítása. Ez az utolsó közintézmény, amely 
Székkutason még nem került felújításra. Egy szűk hónapon belül 
átköltözik a komplett hivatal a Művelődési Házba. A polgármesteri 
hivatal energetikai korszerűsítésen esik át, kicserélik a nyílászáró-
kat, megújulnak a vizesblokkok, illetve a mozgáskorlátozottaknak 

is megfelelő közlekedési és illemhely lehetőségeket biztosítunk, új 
elektromos hálózat lesz, új pénztár, teljes tetőáthajtás valósul meg.

Nagy örömömre szolgál, hogy a vidékfejlesztési programnak kö-
szönhetően Székkutason 10 tanyatulajdonos nyerhetett energetikai 
felújítást 32 millió forint értékben. Ez azt jelenti, hogy az önkormány-
zat közös konzorciumában, összefogással 10 tanyatulajdonosnak 
épülhet meg vagy valósulhat meg napelemes vagy napkollektoros 
beruházása. Az érintett felek természetesen önerejüket saját ma-
guk fizetik. Ez a beruházás is, illetve az előbb említett beruházások 
is év végére be kell, hogy fejeződjenek. 

Kutasi Hírek: Milyen esetleges hiányosságokat lát Ön, pol-
gármester úr? Miben kell még fejlődnie Székkutasnak?

Szél István: A közelmúltban elkezdtem az újabb szobafórum 
kört, és arról beszélgetünk, hogy egy 8-9 éves fejlesztési ciklus van 
mögöttünk, és mit szeretnének még a székkutasiak tovább fejlesz-
teni. Van még úthálózatunk, ami nem szilárd. Van még 2 kilomé-
ter, ahol élnek, laknak, és még nem aszfaltos az út. Energetikailag 
még sokat lehetne javítani a közintézményeinken. Természetesen 
munkalehetőségek is felmerülnek Székkutason, bár mindig arra 
szoktam felhívni a figyelmet, hogy jelen pillanatban 1,2 százalékos 
a munkanélküliség, de mindig jobb a plusz munkalehetőség a te-
lepülésen, mint hogyha abból hiány lenne. Közvilágítás korszerű-
sítése is felmerült ezeken a beszélgetéseken. Azon is dolgozik az 
önkormányzat, hogy az időseknek, akik rászorulnak plusz juttatá-
sokat tudjanak adni. Szeretné, hogyha a következő 4-5, akár 8 éves 
stádiumban is tudnánk előre gondolkodni. Azt szeretnénk benyúj-
tani a következő fejlesztési ciklusban, amit a helyiek szeretnének 
megvalósítani. A helybentartás is felmerül, hogy itt maradjanak a 
fiatalok, ne menjenek, ha ingázva máshol is dolgoznak, Székkutasra 
jöjjenek haza. Az iskola és az óvoda folyamatosan fejlődik. 

ÉR.
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Székkutasra került az Olvasókörök vándorbotja

Értékes pontokért szántották a parcellákat Orosházánál
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Székkutasi Regioná-

lis Szántóversenyt Orosháza mellett. A 47-es főút 159. kilomé-
terénél több tucat traktor, traktoros, gazda és érdeklődő gyűlt 
össze a kijelölt parcelláknál, hogy együtt ünnepeljék az őszi 
munkák kezdetét is jelentő szántást.

A szántás jelenti a gazdák számára a föld újraélesztését, gondo-
zását. Ilyenkor készítik elő a talajt a vetéshez, ezért a művelet minő-
ségi elvégzése kiemelten fontos a jövő évi termés sikerességéhez.

Történelmi dokumentumok is bizonyítják, hogy azok az orszá-
gok és területek, ahol szántóversenyeket rendeztek és rendeznek, 
sokkal jobb eredményeket hoznak a növénytermesztés területén.

Kilenc órakor nyitották meg a rendezvényt, ahova rengeteg csa-
lád és érdeklődő látogatott ki. A versenyen túl, ugyanis bográcsos 
marhapörkölttel, ugrálóvárral készültek a szervezők, valamint az 
érdeklődők megcsodálhatták a parcellák mellett felsorakozott mo-
dern és veterán traktorokat is.

Horváth József, az Orosháza és Térsége Gazdakör elnöke meg-
nyitó beszédében elmondta, hogy a szántóversenyek szervezése 

nem öncélú tevékenység, hiszen a természetbarát mezőgazdasági 
termelés nem képzelhető el jó minőségű szántás nélkül.

„Ehhez a traktor és az eke mellett szükség van jól képzett és ele-
gendő gyakorlattal rendelkező gazdálkodóra, traktorvezetőre is. A 
szántóember a munkáját általában egyedül végzi, így nem áll mód-
jában munkájának minőségét másokéval összevetni. A szántóver-
senyek erre adnak lehetőséget” – fogalmazott Horváth József.

A megnyitó beszédek után a versenyzők visszavonultak a számuk-
ra kijelölt területen várakozó traktorukhoz, majd megkezdték az első 
lépéseket. Beálltak a rajtszámukhoz, valamint a segédek segítségével 
kijelölték a párhuzamost, ami mentén a nyitóbarázdát elkészítik.

Nánai Attila, Hódmezővásárhely-Erzsébetről érkezett a szántó-
versenyre, az SZTE-MGK hallgatója. Elmondta, hogy már országos 
versenyen is bizonyította tudását, tavalyelőtt ötödik helyezést ért el.

„Elég nyomvályús a terület, oda kell figyelni, hogy a nyitóbaráz-
dánál egyforma területet forgassak ki mindkét irányba, mivel ez 
pontozásra kerül és a továbbiakban is meghatározza a munkát. Oda 
kell figyelni, hogy a barázdaszeletek jól illeszkedjenek egymásra, ne 
legyen tarló és gyökérmaradvány, továbbá egyenletesen emeljük ki 
és rakjuk az ekét a földbe. A legfontosabb mégis az egyenesség” – 
mondta Attila, aki pelenkás kora óta foglalkozik a szakmával. Elme-
sélte azt is, hogy négyévesen ült először traktorba. 

Dr. Horváth József, az SZTE-MGK dékánja elmondta, hogy a ver-
senyszántás és az otthoni szántás közt nincs sok különbség, mivel 
majdnem ugyan azokat a szabályokat kell betartani.

„A versenyen is mindenki saját magával versenyez tulajdonképpen, 
hiszen a cél ugyanaz, hogy jó minőségű legyen a szántás. Mi nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokban azt a fajta motivációt megtart-
suk, hogy ne csak a szántás alapvető műveleteit lássák, hanem a saját 
készségeiket is tudják fejleszteni. A hallgatóink esetében is fontosnak 
tartom azt, hogy évről évre fejlődjenek önmagukhoz képest” – tájékoz-
tatott a dékán. Megjegyezte, a szakma szempontjából  fontos, hogy a 
fiatalok professzionálisan el tudják végezni a szántást. n.j.

A Sóshalmi Olvasókörtől vette át a Székkutasi Olvasókör az 
Olvasókörök Országos Szövetségének vándorbotját 2018. július 
28-án szombaton a Murgács Kálmán Művelődési Házban, Szék-
kutason. Ez alkalomból több olvasókör is érkezett a településre.

Az olvasókörök egyre fontosabb szerepet töltenek be a környék és 
Magyarország kulturális vérkeringésében. Eleinte a szokások szerint 
az olvasás népszerűsítésére gyűltek össze a tagok, majd ahogy telt-
múlt az idő egyre fontosabb szerepet kezdtek a társaságok betölteni 
a hagyományőrzés és a helyi szokások megőrzése érdekében.

Tavaly a Sóshalmi Olvasókört érte a megtiszteltetés, hogy átvegyék 
az Olvasókörök Nyári Találkozóján a vándorbotot, amit idén a Szék-
kutasiak örököltek meg. Molnár Ernő, a Sóshalmi Olvasókör elnöke a 
Rádió 7-nek elmondta, hogy tavaly Nagykanizsáról érkezett a vándor-
bot hozzájuk, 30 éves újraalakulásuk alkalmából.

„Gratulálunk az elmúlt tíz évhez, amit a Székkutasi Olvasókör bősé-
ges programokkal és sokszínűen töltöttek, valamint kívánunk nekik a 
jövőben is hasonlókat. A székkutasiakkal szinte testvéri viszonyt ápol 
az olvasókörünk. Családias az együttműködés a két olvasókör között, 
amit a közös programok is bizonyítanak” – fogalmazott Molnár Ernő. 

Kovácsné Rostás Erzsébet, a Székkutasi Olvasókör elnöke elmond-
ta, hogy jó érzéssel tölti el őket, hogy hozzájuk került a vándorbot.

„Az eddigi 10 éves tevékenységünk elismerése és koronája ez. 
Nagy öröm volt átvenni a vándorbotot. Több mint 10 éve ötletem 
alapján  megalakult olvasókörünk. Útkeresésünk, programjaink ki-
alakítása során sokat köszönhettünk a Sóshalmi Olvasókör akkori 
elnökének, Imre Pálnak.  Az olvasókör alapszabálya alapján dolgo-
zunk, 14 fővel alakultunk. Jelenleg 31 tagunk van, mivel mi nem egy 
tömegcsoportot szerettünk volna létrehozni, hanem egy aktív, ke-
mény magot, akik együtt dolgoznak Székkutas kultúrájáért.” 

2 olvasókör a határon túlról, 14 az ország különböző részeiről ér-
kezett a találkozóra. 

Olvasókörünk köszönetét fejezi ki a 3 napos programsorozathoz 
a támogatásáért, segítségéért Székkutas Község Önkormányzatának, 
az Olvasókörök Szövetségének, a hódmezővásárhelyi Gazdasági 
Egyesületnek, a Csúcsi-, Mátyás utcai-, Sóshalmi Olvasókörnek vala-
mint saját Tagjainknak és Mindazoknak, akik hozzájárultak rendez-
vényünk sikeréhez.” – tájékoztatott a Székkutasi Olvasókör elnöke.

Az átadóünnepségen a köszöntő beszédek elhangzása után a két 
olvasókör elnöksége végigvonult a termen, ahol a jelenlévők állva kí-
sérték figyelemmel az ünnepélyes vándorbotátadást.

A színpadra felérve Molnár Ernő méltató szavai után a sóshalmi-
ak átadták a vándorbotot a székkutasiaknak, így a következő egy év-
ben ők fogják gondját viselni a fontos szimbolikus jelentőséggel bíró 
tárgynak. A bot, ugyanis az olvasókörök összetartozását és közös cél-
jait szimbolizálja, ezt jelképezi az is, hogy minden alkalommal, ami-
kor gazdát cserél, egy szalag kerül fel rá az aktuális tulajdonosától.

A ceremóniát követően köszöntések hangoztak el, felléptek a Mur-
gács Kálmán Nóta Klub, a SzékkutasI Olvasókör  Néptánccsoportja, 
majd a Kankalin Néptánc Együttes műsorát követően közös vacsora 
és beszélgetés vette kezdetét. Az est táncos mulatsággal zárult. n.j.
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Szüreti mulatságra hívták Sóshalom és környékének népét
Szüreti mulatsággal ünnepelték szombaton, a Sóshalmi 

Olvasókörnél a szőlőt és a bort, aminek természetesen a ha-
gyományok felelevenítése is szerves része volt.

A szüreti mulatozással egy időben az ősz is beköszöntött a 
térségben, ez azonban nem szegte kedvét azoknak, akik kiláto-
gattak a Sóshalmi Olvasókörbe. Népi játékokkal, szőlőpréselés-
sel, kézműves foglalkozásokkal elevenítették fel a régi világot, 
valamint magának a szüretnek a hagyományait.

A székkutasi Líbor Ilona Óvoda növendékei hozták el első-
ként a szőlőt, a bort megidéző körjátékaikat, majd a Kankalin 
Néptáncegyüttes produkciójával utazhattunk vissza az időben.

„Ez egy kicsit szívügyem is, hiszen nem messze van a családi 
birtokunk, illetve a Sóshalmi Olvasókör területét az én üknagy-
szüleim adták oda, hogy megépülhessen rajta ez az olvasókör” 

– fogalmazott Szél István, Székkutas polgármestere, aki hozzá-
tette, hogy a Klauzál Gábor Általános Iskola tagintézményeként 
működő székkutasi Gregus Máté Általános Iskola egy nyertes 
pályázattal kapcsolódott be az eseménybe.

A pályázattal kapcsolatban Miklós Anikó, a Klauzál Gábor Ál-
talános Iskola igazgatója elmondta, hogy a székkutasi közösség 
fejlesztése, a hagyományőrzés egy fontos eleme, ezért is ren-
dezték meg, kapcsolódtak be a sóshalmi mulatságba.

Molnár Ernő, a Sóshalmi Olvasókör elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, illetve beszélt a sóshalmi borvidék kialakulásáról is. 
Emellett ismertette a nap programjait is. Többek között volt fo-
gatos felvonulás, meseszínház, valamint zenélt Labozár Antal is.

A rendezvényre ellátogatott Lázár János országgyűlési kép-
viselő is, aki a vásárhelyi túrós lepényből is jóízűen fogyasztott.

ÉR.


