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Meghatározták a közösségi együttélés szabályait
A képviselő-testület március 25-i ülésén alkotta meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 

rendeletét. Ezen belül a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat három csoportra 
osztotta: a közterületekre vonatkozó szabályok megsértése, a második a fásszárú növények védelmével, a 
harmadik pedig az állattartással kapcsolatos magatartásokra vonatkozik – tájékoztatta lapunkat Hunyák 
Zsuzsanna jegyző.

(Írásunk a 4. oldalon)
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Sikeres volt az emlőrák szűrés Székkutason

Sikeres volt az Egészséges Vásárhely Program 
emlőszűrő-állomásának székkutasi látogatása, hi-
szen az elmúlt évekhez képest sokkal többen vé-
geztették el a vizsgálatokat. Közel ötvenen vették 
igénybe a vizsgálatot – mondta Gyurisné Pethő 
Zsuzsanna, az EVP programigazgatója.

Immár hatodik éve indult útjára az Egészséges 
Vásárhely Program emlőszűrő-állomása: a szűrőbusz 
Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye kisebb tele-
püléseit keresi fel, így a kis lélekszámú települések la-
kói is a saját településükön vehetnek részt az emlőszű-
rő programokon. Idén a szűrőbusz működését a 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 támogatja a 
"Rendszeres mammográfiás szűrés infrastruktúrájának 
fejlesztése Hódmezővásárhelyen, Szentesen és 
Aradon" projekt keretében.

Az EVP egyik prioritása az emlőszűrő program, 
melynek célja, hogy minél nagyobb számú nőnél, minél 
korábbi stádiumban kerüljön a betegség felismerésre 
és kezelésre. A program ezért már a kezdetektől, 2008 
áprilisa óta működteti a korszerű emlővizsgálatokat le-
hetővé tevő emlőszűrő-állomását, melyet a Magyar 
Rákellenes Liga és a Johnson & Johnson cég bocsátott 
az EVP rendelkezésére.

Dr. Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi 
Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó főigazgató-
ja elmondta: "Nagyon örülök, hogy a székkutasi sze-
zonnyitó megjelenésünkre ilyen sokan eljöttek. Hatodik 
éve működik a szűrőbusz. Az elmúlt öt évben tizenhá-
romezer meghívót küldtünk ki közel negyven település-
re. Összesen 4200 szűrést tudtunk elvégezni."

– Minden egyes hölgynek, de főként a 45 és 65 év 
közötti hölgyeknek fontos ez a szűrés – mondta Szél 
István, polgármester, aki hozzátette: ez egy nagyon 
nagy lehetőség, hogy a busz házhoz jön, a lakosoknak 
nem kell elutazniuk más településekre, akik így akár 
gyorsabban is sorra kerülnek. Mindezek mellett ez a 
szűrés elengedhetetlenül fontos az egészség szem-
pontjából – jelentette ki a település első embere.

– Az EVP munkatársai a 2008-as indulás óta már 
többször jártak Székkutason, ennek lehetőségeit a to-
vábbiakban is ki fogjuk használni, sőt dr. Bakos Attila, 

A Digitális Átállás, és annak állami támogatása
A műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 
2007. évi LXXIV. törvény értelmében legkésőbb 2014. 
december 31-ig végre kell hajtani hazánkban a Digitális 

Átállást. Ez egy folyamat, mely során a hagyományos föl-
di sugárzású televíziós műsorszórás helyébe a digitális 

technológia lép. Ez a változás mindazokat a háztartásokat 
érinti, ahol hagyományos földfelszíni vétellel televízióz-
nak. Csongrád megyében 2013. július 31-ig alkalmassá 

kell tenni az érintettek készülékeit a digitális adás vételé-
re, ugyanis ezen időponttól az analóg műsorok vételére 

nem lesz lehetőség. 
A Magyar Államkincstár, az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság és a helyi önkormányzatok adatot szolgál-

tattak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére 
arra vonatkozóan, hogy kik jogosultak az állami támoga-
tási programban részt venni, és ezen személyeknek 2013. 

év elején névre szóló megkeresést küldött az NMHH.
A kapott adatok köre azonban nem lehetett teljeskörű, 

ezért a hírközlési hatóság egy igénylőlapot tett elérhetővé 
azon személyek számára is, akik az állami támogatási 

programban való részvételi feltételeknek megfelelnek, de 
az NMHH-tól nem kaptak megkeresést.

Az állami támogatás feltételeiről bővebb felvilágosítást a 
Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában Olasz 

Mónikától kérhet személyesen, vagy a 0662/593-050-es 
telefonszámon. 

A digitális átállás részleteiről a www.digitalisatallas.hu 
nternetes honlapon tájékozódhat.

HIRDETMÉNY
Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) 
b.) pontjában megállapított jogkörében eljárva a fenntar-
tásában lévő Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 2013/14. ne-
velési évére vonatkozó beiratkozás időpontját az alábbiak 

szerint határozza meg: 
2013. április 29. 800-1630
2013. április 30. 800-1630

Pótbeiratkozás:
2013. május 13. 800-1630

Beiratkozás helye: Líbor Ilona Óvoda
Székkutas, 2013. március 25.

Székkutasi Polgármesteri Hivatal

háziorvossal azon dolgozunk, hogy más szűréseket is 
a településre hozzunk – zárta Szél István.

Dr. Bakos Attila, a település új háziorvosa szerint 
Székkutas lakossága megfelelő egészségügyi állapot-
ban van az országos átlaghoz viszonyítva. Székkutason 
a következő emlőrák szűrésre május 16-án és 17-én 
kerül sor.

– Ebben az életkorban már ezt a lehetőséget ki kell 
használni. Minden évben elmegyek, eddig még nem 
volt probléma, de remélem nem is lesz. Nagy könnyí-
tés, hogy a busz ide jön, nem kell elutaznunk, sőt még 
a várakozási idő is sokkal kedvezőbb – mondta Egri 
Sándorné. Lászlai Józsefné is hasonlóan nagyon fon-
tosnak tartja a szűrővizsgálatot.
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Székkutas csodái egy csokorba szedve

Bár Székkutas kulturális élete állt a középpont-
ban a március 22-én a hódmezővásárhelyi 
Bessenyei Ferenc Művelődési Központban meg-
rendezett gálaesten, a község múltjába és jelenébe 
is bepillanthattak az érdeklődők.

„A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 
elnökeként kijelenthetem, hogy ezek a rendezvények – 
amelyek nem csak a mai napot takarják, hanem az el-
múlt heteket és a következő heteket – még jobban ösz-
szekovácsolják a térségben élőket. Ilyenkor nem csak 
a kultúrával foglalkozhatunk, hanem egymással is” – 
fogalmazott Szél István, Székkutas polgármestere kö-
szöntőjében.

A telt házas előadás közönségének soraiban karon 
ülő kisgyermektől nyugdíjasig minden korosztály képvi-
seltette magát, ugyanígy a fellépők életkor szerinti 
megoszlása is igen változatos volt. Színpadra léptek az 
óvodások népi játékokkal és az általános iskola színját-
szói Kukorica Jancsi XXI. századra adaptált történeté-
vel. Az Olvasókör Gyermek Néptánccsoportja néptánc-
cal, a Szilver Tánciskola növendékei latin táncokkal, a 
Nyugdíjas Klub tagjai pedig Napsugártánccal szóra-
koztatták a közönséget. A zenei paletta is igen széles 
volt, A Kamilla Dalkör a település történetének megha-
tározó személyiségeihez (Murgács Kálmán, Hugo 

Hartung, Gregus Máté) kapcsolódó dalokat adott elő 
Lábozár Antal prímás kíséretével. Fodor Tibor saját 
szerzeményeit játszotta hangszerén. Labozár Antal a 
Harmonika Klub és a Kamilla Dalkör bemutatójában is 
részt vett, illetve versei is elhangzottak az esten. A mű-
sorvezető Kovács Leila volt.

Az előtérben is zajlott az élet, mivel a kézimunka 
szakkör elhozta legszebb hímzéseit, gobelinjeit. Két 
monitoron slideshow futott, amely Székkutast mutatta 
be a 60-as évektől máig képekben. A híres székkutasi 
vendégszeretetből is ízelítőt kapott a Kavalkádra beté-
rő, valóságos „Terülj, terülj asztalka” fogadta.

A szünetben Vass Istvánné, a hímző szakkör elindí-
tója beszélt az önkifejezésnek erről a formájáról. "Nagy 
érték ez, nem szabadna elhagyni, büszkék lehetünk 
azokra, akik csinálták" – mondta. Elárulta, egykor 
Szegeden két éves képzésen vett részt, majd az orszá-
got bejárva gyűjtötték a motívumokat. Bár 85 éves, és 
vacakol az egészsége, de eljött az estre, hogy lássa, 
vannak-e utódok, akik tovább viszik az általuk megkez-
dett utat. Örömmel tapasztalta, hogy vannak. Ő maga 
sem hagyott fel mai napig a hímzéssel.

Családi események
Március hónapban: 

Születés: Ádász Ildikó Mária és Somodi Istvánnak 
Csanád István, Surinya Kitty és Kaszás Zoltánnak 
Bendegúz, Galambosi Mónika és Sipka Lászlónak 

Amira utónevű gyermekük.
Házasságkötés: Nem volt

Elhalálozás: Molnár Dezső Székkutas, Radnóti u. 
5. és Tasnádi István Székkutas, Ady E. u. 1.

Adó 1%-ának felajánlásaEzúton közzétesszük a 
Székkutason működő egyesületek, alapítványok adó-
számait és egyben kérjük, hogy adója 1%-ával támo-
gassa működésüket, mivel céljaikkal a településünk 

érdekeit, fejlődését szolgálják. A támogatásukat előre 
is köszönjük!

Székkutasi Olvasókör 18479469-1-06

Tömegsport Club Székkutas 19082143-1-06

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

Katolikus Egyház 0011

Református Egyház 0066

A „Morgan Stanley Mindenki Ebédel 
2012-2013” pályázat keretében Székkutas 

településen 20 rászoruló gyermek jut 
napi 1-1 adag élelemhez hétvégeken és 

iskolaszüneti napokon,
2012. júliusától 2013. júliusáig.
Köszönjük a Morgan Stanley 

jótékony támogatását!
Székkutas Község Önkormányzata
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Mérlegen az elmúlt 16 hónap – Kovácsné 

Rostás Erzsébet
Ismét arra kérjük a székkutasi képviselő-testület 

tagjait, hogy értékeljék a tavaly év eleje óta eltelt idő-
szak munkáját, történéseit, illetve egy kicsit előre is 
tekintünk az elkövetkező hónapokra. Ezúttal 
Kovácsné Rostás Erzsébetet kérdeztük.

Meghatározták a közösségi együttélés sza-
bályait

2012-ben már – más településekhez hasonlóan – 
alkotott a székkutasi önkormányzat is egy rendeletet 
a tiltott közösségellenes magatartásokról, azonban 
az Alkotmánybíróság megsemmisítette azokat a tör-
vényi rendelkezéseket, amelyek erre lehetőséget ad-
tak. 2013-ban azonban lehetővé tették a törvények, 
hogy az önkormányzat meghatározhassa rendelet-
ben a közösségi együttélés alapvető szabályait és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.

A képviselő-testület március 25-i ülésén alkotta meg a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rende-
letét. Ezen belül a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartásokat három csoportra osztotta: a 
közterületekre vonatkozó szabályok megsértése, a má-
sodik a fásszárú növények védelmével, a harmadik pe-
dig az állattartással kapcsolatos magatartásokra vonat-
kozik – tájékoztatta lapunkat Hunyák Zsuzsanna.

A jegyző asszony konkrét példákra is kitért. Ha valaki 
a településen közterületet engedély nélkül vagy enge-
délyben foglaltaktól eltérően használ, jogi következmé-
nyei lehetnek. Nagyon fontos az ingatlan előtti járda illet-
ve a járda és úttest közötti terület és az árok tisztán tar-
tása, télen a hó eltakarítása és a járda csúszásmentesí-
tése, ezek elmaradása szankciót von maga után. 
Szabályt sért, aki közterületen települési szilárd hulladé-
kot tárol illetve szennyvizet. A közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő magatartás, ha valaki boltok, üzle-
tek előtt vagy közterületen szeszesitalt fogyaszt.

A második csoportba tartó szabályokat sérti, ha valaki 
közterületen engedély nélkül fát kivág, vagy a fakivágási 
engedélyben előírt telepítési kötelezettségének határidő-
re nem tesz eleget, illetve ha a közterületen lévő fa nye-
séséről nem gondoskodik, vagy ha a telepített őshonos 
növényeket károsítja.

Az állattartással kapcsolatosan az állati hulla közterü-
leten való elhelyezése, az állat közterületen való legelte-
tése vagy közterületre való felügyelet nélküli kiengedé-
se, illetve ebek bekerítetlen ingatlanon tartása is jogi kö-
vetkezményeket von maga után.

Ezek a cselekmények 50 ezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal illetve 150 ezer forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújthatóak, az eljárások bejelentésre illetve hi-
vatalból indulhatnak.

– A községi önkormány-
zat életében jelentős a 
gazdasági stabilitás, ami 
következetes, takarékos 
gazdálkodásban, a pályá-
zatok adta lehetőségek ki-
használásában rejlik. Ami 
számomra egyik legpozití-
vabb, a szennyvízcsatorna 
és szennyvíztisztító beru-
házás lesz. A belterületi 
csapadékvíz elvezetésére 
vonatkozó nyertes pályázat közbeszerzési eljárása fo-
lyik, s utána elkezdődhet a munka – emelte ki a képvise-
lő. 

– Összességében a megvalósítandó pályázatok mint-
egy 2,2 milliárd forintot tesznek ki, ami ez ideig példátlan 
mennyiségű fejlesztést, beruházást jelent. Civil működé-
si pályázatok során NEA keretből ez évben a Székkutasi 
Olvasókör 400 ezer forint, a Lovas Klub 450 ezer forint 
támogatásban részesül folytatta.

– A község életében az elmúlt hónapokban az egész-
ségügyi ellátás változásával is találkozott a lakosság. Dr. 
Bakos Attila látja el mindkét körzet betegeit. A két utas 
betegirányítási rendszert szokják meg a betegek. A vára-
kozási idő így gyógyszeríratási és nővéri teendők külön 
helyiségben történő ellátásával csökken. A vizsgálatra 
várók a közvetlen orvos-beteg kapcsolat részesei. A vér-
vétel, a fizioterápiás ellátások helybeli lehetősége sok 
utazástól mentesítik a betegeket és hozzátartozóikat. 
Március óta új, modern középfrekvenciás elektromos in-
gerterápiás készülék áll a mozgásszervi betegek rendel-
kezésére. Hospice, fekélyes sebek kötözése otthonápo-
lás keretében igénybe vehető fekvőbetegek részére, má-
justól fizioterápiás otthoni kezelés is. Leader pályázat 
beadásával igyekszik az önkormányzat és a háziorvos a 
meglévő orvosi műszereket fejleszteni, valamint egész-
ségmegőrző szolgáltatást vezet be a jövőben (sószoba, 
infraszauna). A HPV és bárányhimlő elleni oltás térítés-
mentesen történő hozzájutása is vívmányunk. – mondta 
el Kovácsné Rostás Erzsébetet.

Kulturális és civil tanácsnoki és olvasókör elnöki teen-
dői kapcsán így összegezte az elmúlt évet: „A civil cso-
portok kitűzött céljaikat önállóan szervezik, magas szin-
ten közösségé kovácsolják össze tagjaikat. Ez fontos el-
idegenedő világunkban, hiszen így lesznek nyitottak 
egymás munkája iránt, s összefogással is szeretnek kö-
zös programokban részt venni. Kiemelkedik a 
Költészetnap, a Táncvilágnapi Gála, a Gyermeknap, a 
Mezi Fesztivál, a Szántóverseny, a Szüreti ünnep, a 
Lovas nap, az Idősek napja, a Motoros találkozó, a 
Dalkörök találkozója, a Harmonika est, valamint az óvo-
da és általános iskola műsorai. Ezek a nagyszabású ren-
dezvények viszik községünk jó hírét. Mindegyik civil klub 

sok önkéntes munkával teszi széppé, vonzóvá saját ren-
dezvényét, s kölcsönösen részt vesznek egymás prog-
ramján.”

– Nagy hiányt pótolnak tevékenységükkel, hiszen ön-
kormányzati támogatással és saját erejükből, a Kulturális 
Kerekasztal összehangoló egyeztető munkájával a 
Könyvtár és a Székkutasi Olvasókör hagyományőrző, 
kultúraszervező igyekezetét segítik és valósítják meg – 
tette hozzá.

– Tavaszi programjainkra nagy lelkesedéssel készü-
lünk. Így az április 28-án sorra kerülő Kistérségi 
Hagyományőrző Nap és Kistérségi Táncgálára, valamint 
a május 26-i Gyermeknapra és játszótér avatóra. További 
évente ismétlődő rendezvényeinket is igyekszünk szín-
vonalasan megszervezni – zárta beszélgetésünket 
Kovácsné Rostás Erzsébet.



 IV. évfolyam 4. szám 5
Gyepmesteri telep nyílik

Sok bejelentés érkezett a Polgármesteri Hiva-
talhoz, és személyesen, hozzám is, hogy elsza-
porodtak a településen a kóbor ebek – tájékoztat-
ta szerkesztőségünket Szél István, Székkutas 
polgármestere.

Aktualitások a mezőgazdaságban
Az idei évben is kiírásra került, különleges 

tejtámogatás.A tejtermelőket sújtó különleges hátrá-
nyok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges tej-
támogatás igénybevételének feltételeiről szóló MVH 
65/2013 (IV. 5.) számú közleményeA beszállítói és érté-
kesítési tejkvótával rendelkező tejtermelők a 2012/2013 
évi tényleges tejtermelésük után a 2013. március 31-én 
rendelkezésükre álló tejkvótájuk mennyiségéig különle-
ges tejtámogatásban részesülhetnek.

A támogatás igénylésének feltételei a következők:
1. A termelő által a kérelemben szereplő tejmennyi-

séghez köthető egyedek az ENAR nyilvántartás szerint 
a kérelmező állattartó nevén legyenek regisztrálva.

2. A tartási helyként bejelentett gazdaság, gazdasági 
szempontból sérülékeny területnek vagy környezeti 
szempontból érzékeny területként nyilvántartott hrsz. 
alatt található. (Székkutasi helyrajzi számon bejelentett 
tartóhelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak.)

3. A kérelmező az MVH eljárási törvény szerint re-
gisztrált természetes vagy jogi személy, illetve jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki-
nek, vagy amelynek a gazdasága az Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) nyil-
vántartásban szereplő állatállománnyal tejet termel, és 
azt vagy az abból előállított más tejterméket értékesít.

4. Az idei évben egységes területalapú támogatási 
kérelmet nyújt be, és rendelkezik minimum 1 ha SAPS 
támogatásra jogosult területtel.

A támogatási kérelmet a K1283-as sorszámú forma-
nyomtatványon postai úton kell benyújtani a helyileg il-
letékes MVH kirendeltségre (MVH Csongrád Megyei 

Kirendeltsége 6701 Szeged Pf.:26). A kérelem szank-
ciómentes postára adásának határideje 2013. május 
15.

A kérelmek legkésőbb 2013. június 10-én adhatók 
postára, 2013.május.15. után kérelemszinten napi 1% 
támogatáscsökkentés terhe mellett. A 2013. június 10. 
után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja.

A hivatal a benyújtás időpontját a borítékon szereplő 
postai bélyegző dátumának időpontját tekinti. 

A kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok 
a következők:

a) felvásárló részére történő értékesítés esetén a fel-
vásárló által, tejkvóta-rendelet szerinti, a 2012/2013. 
kvótaévre vonatkozó éves jelentés adattartalmának 
megfelelően kiállított igazolást a beszállított tej mennyi-
ségéről és annak valódi zsírtartalmáról;

b) a tejnek Magyarország területéről értékesítés cél-
jából történő kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyi-
ségének és minőségének (zsírtartalmának) megállapí-
tására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot.

c) Lejárt tartozásokra vonatkozó nyilatkozat.
Az állattenyésztést érintő történelmi bázis alapú tá-

mogatás kifizetések a közeljövőben
A termeléstől elválasztott, történelmi bázis alapú 

extenzifikációs szarvasmarhatartás és hízott bikatartás 
támogatása jogcímekben az MVH jóváhagyta a kifizeté-
seket.  A gazdák számlájára április első hetében érkez-
nek meg az összegek.

A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anya-
juhtartás kiegészítő támogatásra is számíthatnak az 
érintett gazdálkodók április első felében.

Szeretném felhívni a tisztelt gazdálkodók figyelmét, 
amennyiben a támogatás a számlájukra nem érkezik 
meg időben, kérem keressék fel az Agrárkamara helyi 
irodáját adategyeztetés céljából. A 2009 évben kapott 
MVH jelszavukat, és a lakcímkártyájukat legyenek ked-
vesek magukkal hozni.

A 2013-as Egységes területalapú kérelem beadási 
időszaka napokon belül elkezdődik.

Felhívnám azon tisztelt gazdálkodók figyelmét, hogy 
akik az Egységes területalapú kérelmüket agrárkamarai 
tanácsadókon keresztül vagy segítségével kívánják be-
adni, a következő dokumentumokat legyenek kedvesek 
magukkal hozni:

- 2009-ben kapott elektronikus jelszó
- MVH regisztrációs szám
- Lakcímkártya
- Személyi igazolvány
- Őstermelői igazolvány
- Jogos földhasználatot igazoló okirat
Az 1ha-nál kisebb területek esetén, valamint a belte-

rületen elhelyezkedő szántó, kert gyümölcsös, rét ese-
tén a földbérleti szerződés vagy a tulajdoni lap elfogad-
ható.

Az 1ha-nál nagyobb külterületen elhelyezkedő terüle-
tek esetén a földhasználati lap megléte elvárt.

A kérelemkitöltés az előző évek bevált gyakorlatához 
igazodva történik. Kérném a tisztelt termelőket, hogy a 
Művelődési ház előcsarnokában elhelyezett időpont 
egyeztető füzetbe az önöknek megfelelő időpontra irat-
kozni szíveskedjenek.

Oláh Rajmund Agrárkamarai Tanácsadó

Szél István elmondta, a képviselő-testülettel hoz-
ták meg a döntést a sok panasz miatt. Ezért 
Székkutas külterületén teljesen szabályozottan, tör-
vényes keretek között fog megvalósulni a telep. A 
befogott ebekről fotó is készül, amelyet a település 
honlapján közzé is tesznek, illetve a kutyákat folya-
matosan állatorvosok fogják ellenőrizni.

A település polgármesterétől megtudtuk, két hétig 
tudják tartani a befogott jószágokat, amikért ha nem 
jelentkezik a gazdája, kénytelenek elaltatni. Szél 
István hozzátette, természetesen a chippel ellátott 
ebeket hazajuttatják, a tulajdonosnak azokat a költ-
ségeket kell állnia, ami a befogás és az ellátás során 
felmerült.

A Székkutas külterületén megvalósuló telepen 
egyszerre három kutyát tudnak majd tartani, illetve 
van egy külön rész, ahol a beteg állatok kapnak he-
lyet – fűzte hozzá a polgármester, aki hangsúlyozta, 
nem az a cél, hogy az ebeket elaltassák, hanem, 
hogy újra gazdára találjanak.
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Az Őszi Heteken avatják a felújított 

Falumúzeumot
Október első hetében, az Őszi Hetek keretében 

szeretnénk átadni a felújított Falumúzeumot – 
mondta el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón 
Szél István, Székkutas polgármester.

A Székkutasi Vendégváró Egyesület és az önkor-
mányzat tavaly nyáron nyújtotta be pályázatát, amely-
nek köszönhetően 100 százalékos támogatási intenzi-
tással 20 millió forintból valósul meg a javában zajló 
beruházás.

Szél István elmondta, a múzeum régi épülete is 
megújul, falak mozgatására is sor kerül. Az épület do-
hánypajtával bővül, amely tavasztól őszig közösségi 
térként szolgál. Eddig nem volt mosdó, most akadály-
mentesített vizesblokk épül. Az udvaron öntözőtechni-
kával ellátott gyógynövénykert is lesz, ahol az iskolá-
sok bővíthetik ismereteiket. A fenntarthatóságra is fi-
gyelmet fordítanak, az elektromos ellátás nagy részét 
napkollektor biztosítja, a dohánypajtában ledes világí-
tás lesz.

A múzeumban többek között a Fehér Gárda mozga-
lomról, Gregus Mátéról, Temesváry Imréről és a 
Maczelka családról szóló anyagok kapnak helyet. A ki-
állítás arculatának kialakításában együttműködő part-
nerként részt vesz a Tornyai János Múzeum, az 
Emlékpont, a Csongrád Megyei Levéltár és Szenti 
Tibor néprajzkutató, Székkutas díszpolgára. A gyűjte-
mény bővítésébe a lakosságot is szeretnék bevonni, 
várják a régi dokumentumokat, fényképeket – tudtuk 
meg a polgármestertől.

Maga a beruházás várhatóan nyár közepére befeje-
ződik, és még nyáron érkeznek a Szegedi 
Tudományegyetem néprajzkutató hallgatói, akik feltér-
képezik, illetve ők maguk is gyűjtenek helytörténeti 
anyagot.

Szél István tájékoztatása szerint az átadást október 
elejére tervezik, a Vásárhelyi Őszi Hetek programsoro-
zatához kapcsolódva.    

Föld Napja Székkutason
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencedik alka-

lommal tartotta meg országos szemétgyűjtő akció-
ját április 22-én. A Föld Napja alkalmából szervezett 
eseményhez Székkutas Község Önkormányzata az 
idei évben is csatlakozott.

 Az önkéntesek – köztük a Gregus Máté Általános 
Iskola diákjai – több zsáknyi szemetet gyűjtöttek a fél 
nap alatt. Közreműködésüket ezúton is köszönjük!

A hit tartotta benne a lelket
Rostás János parasztnak készült, folytatva ősei 

munkáját, de a történelem közbeszólt, 20 évesen 
életfogytiglani börtönre ítélték. Székkutas megbe-
csült polgára március 17-én Lázár János ország-
gyűlési képviselőtől vehette át a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje kitüntetést.

Külső-Szőrháton szüle-
tett, ötödikes koráig a ta-
nyai iskolába járt, majd 
Csicsatérre került, ahol 
egy kiváló tanító néni, 
Szénásiné tanította 
(Mária néni ma is él, 102 
éves). Már gyermekként 
hozzászokott, hogy ha öt-
ről a hatra akarnak jutni, 
neki is részt kell vennie a 
család munkájában. A 
dolgok akkor kezdtek el-
romlani, amikor édesapját 1944-ben elvitték védvona-
lat építeni, és 1946-ban nagyon rossz állapotban került 
haza a fogságból. 1948-tól pedig jöttek az újabb ke-
mény idők, aki őseivel együtt összegyűjtött egy kis föl-
det és felépített egy tanyát, könnyen rásütötték, hogy 
kulák.

Rostás János ezt már 18-20 éves korában nem tud-
ta megemészteni, jött a Fehér Gárda Mozgalom, és 
egy hajszálon múlt, hogy nem akasztották fel. 
Elmondása szerint a hit tartotta benne a lelket, szülei 
hívő katolikusok voltak, és amikor az ember nehéz 
helyzetbe kerül, ezek a dolgok felerősödnek. A magán-
zárkában úgy érezte, ott lebeg felette Isten, és 1951 
januárjában az ítélethirdetéskor, amikor közölték vele, 
hogy életfogytiglant kapott, hálát adott az Úrnak, hogy 
megóvta az életét.

1959 végén szabadult, amire így emlékezett vissza: 
„Nagy dolog volt, hogy nem zárták rám az ajtót és nem 
ordibáltak velem, de nyomorúságos világ volt, mivel a 
szülővárosomban nem kaptam munkát.” Budapesten 
tudott elhelyezkedni kocsikísérő segédmunkásként. A 
rendszerváltásig rendőri felügyelet alatt állt. Azért vala-
hogy boldogult, megnősült, gyermekei lettek és na-
gyon sokat dolgoztak. Feleségét két hónapja veszítet-
te el, ami nagyon nagy fájdalom számára.

A rendszerváltást követően elkezdett politizálni. Az 
Országgyűlés hivatalában a Kisgazdapárt mellett dol-
gozott, majd jött a kárpótlások időszaka, visszajött 
Székkutasra, ahol alpolgármesterként tett sokat a köz-
ség felvirágoztatásáért.

Ha az élet alaposan közbe is szólt, végül a sok kité-
rő után visszatért a gyökereihez, mint mondta, 84 éve-
sen a földje gondozása tölti ki ideje nagy részét. 
„Nagyon meg kellett szenvednem azért, hogy azt csi-
nálhassam, amit fiatalon elképzeltem” – zárta beszél-
getésünket.
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Három megyén átívelő olvasás-népszerűsítő programso-
rozat keretében keressük a Dél-Alföld legtöbbet olvasó 
települését. Már egyetlen könyv elolvasásával 
hozzásegíthe ted lakóhelyed a győzelemhez. Válassz az 
ajánlott könyvek listájából a Könyvtárban  és válaszolj a 
kérdésekre! Játssz, hogy  könyvtárad sok-sok új könyvvel 
tölthesse meg polcait! Olvass, hogy még többet olvas-
hass! A nemes vetélkedést a Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár a Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtárral és a Békés Megyei Könyvtárral közösen in-
dította el. A versenyben a három megye (Bács-Kiskun, 
Békés, Csongrád) településeinek könyvtárai, valamint ol-
vasóik vehetnek részt. Az a település lesz a nyertes, va-
gyis a Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése, amelynek 
lakói (1 lakosra számítva) a legtöbb könyvet olvassák el a 
közel 200 könyvet tartalmazó listáról a vetélkedő idő-
tartama alatt, vagyis 2013. februárjától július végéig. A 
játékban résztvevő települések minden elolvasott könyv 
után 1 pontot kapnak. (A könyv elolvasását az ellenőrző 
teszt helyes kitöltése igazolja.) Az összesített pontszám 
a települések lélekszámának arányában kerül kiszámítás-
ra. A három megyére kiterjedő játék nyertes településének 
könyvtára 150.000,- Ft értékű könyvvásárlási utalványt 
kap jutalmul.
Részletek 
a Községi Könyvtárban

Mások kertjében is szívesen segít
Mihály Ferencet elmondása szerint nagyon meg-

lepte, amikor megtudta, hogy Székkutas képviselő-
testülete díszpolgári címet adományozott neki. A 
Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítő 
Közhasznú Egyesület elnöke március 15-én vehet-
te át az elismerést Szél István polgármestertől.

Ifjúsága Székkutas ta-
nyavilágában telt, 1977-
ben költözött be a faluba. 
A család földműveléssel 
foglalkozott, ő maga esz-
tergályos ipari tanulónak 
állt, 1965-ben végzett, 
mint esztergályos. 42 évet 
dolgozott a szakmában. 
Szeretett a műhelyben 
dolgozni, de amikor csak 
tehette a természetben 
tartózkodott, segített a családnak a földeken.

A kertbarát klub a 90-es évek közepén alakult meg 
Székkutason, Mihály Ferenc 2001/2002 fordulóján 
csatlakozott a mozgalomhoz. Mint megtudtuk, saját 
kertjében konyhakerti növényeket termel, a szülőktől 
örökölt földön pedig kapás növények vannak.

A másokon való segítés már elég régen megfertőzte, 
a gépállomás kollektívája óvodának, iskolának és idő-
seknek is szívesen segített. A kertbarát és faluszépítő 
egyesület tagjaként parkok gondozásában illetve idős 
emberek kertjének gondozásában nyújt segédkezet. 
Hozzátette, a kertbarátok között családias a hangulat, 
megbeszélik gondjaikat-bajaikat, és ahol tudnak, segí-
tenek egymásnak.

Egymásra találtak a kutasiakkal
Mihály Ferenchez hasonlóan Őze Sándorné is 

március 15-én vehette át a díszpolgári címet. Nagy 
bánatára a nagy havazás miatt nem lehettek jelen 
az unokái, de a találkozást húsvétkor pótolták.

Kutasi Hús Kft.
Ballagási akció a húsboltban!

Marhahús csontos, vegyesen, pörköltnek: 1.250 Ft/kg
Marha színhús vegyesen: 1.740 Ft/kg

Birkahús: 1.280 Ft/kg
Előrendelést felveszünk!

Ízelítő sertéshús árainkból:
Karaj, comb, lapocka: 1.250 Ft/kg

Oldalas, tarja: 1.185 Ft/kg
A megszokott nyitvatartással várjuk továbbra is 

vásárlóinkat! 
Keddtől-péntekig

700-tól 1100-ig, 1400-tól 1700-ig
Szombaton 700-től 1100-ig

Erzsébet utalványt elfogadunk!
Előrendelését leadhatja a +3670/632-12-16-os vagy a 

+3670/216-78-22-es telefonszámon!

Szegváron született, 
Fábiánban nevelkedett és 
Szentesre járt iskolába. 
Különbözeti érettségivel 
tanítónő lett, férjhez me-
netele után, 1961-ben köl-
töztek Székkutasra. 
Nagyon szeretett itt taní-
tani, ahogy fogalmazott: 
„Egyszerű emberek, én is 
parasztemberek gyerme-
ke vagyok, egymásra ta-
láltunk.” Az iskolában 8 osztály volt addig, amíg nem 
körzetesítették a tanyasi iskolákat, akkor aztán tanítot-
tak „mindenhol”, több épületet iskolaként használtak, 
sőt még a művelődési házba és a sportpályára is jutott 
a gyerekekből.

Őze Sándornénak mindig is az volt az álma, hogy író 
legyen, de a tanítás mellett nem volt erre ideje. Később 
megözvegyült, a gyermekei kirepültek a családi fészek-
ből, akkor kezdett a Fehér Gárda mozgalommal foglal-
kozni. Kezdetben csak suttogtak az emberek az egyko-
ri szervezkedésről, de aztán megszülettek az első in-
terjúk, és egy idő után már egyik helyről küldték a má-
sikra, mivel a pusztán mindenki ismert mindenkit. 
Sándor fia történész, mikor az adatgyűjtés akadozni 
kezdett, ő ment be az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárába háttéranyagot keresni.

Azóta – szintén a fiával közös munkában – elkészült 
a második kötet is, a Sárréti Sasok, amely szintén egy 
ellenállási mozgalom története. Székkutason április 12-
én mutatták be.

Március 15-én a díszpolgári cím átadásakor nem le-
hetett jelen a család, de egy ismerős a telefonjával fel-
vette az egészet, így az Interneten keresztül mégis ré-
szesei lehettek a szerettei az örömteli eseménynek. A 
személyes találkozást egy kicsit később, húsvétkor tud-
ták pótolni.



 IV. évfolyam 4. szám8
Petőfi versben, dalban és zenében

Székkutason a Költészet Napja alkalmából ren-
dezett ünnepség általában egy költő életműve köré 
épül, idén a 190 éve született Petőfi Sándor állt a 
középpontban. Április 12-én délután hangulatos 
műsor keretében idézték fel a poéta életét, és az 
életmű sok szép darabja elhangzott versben, dal-
ban, zenében a Művelődési Házban.

Blaskó Jánosné, a Székkutasi Olvasókör szervező-
titkára elmondta, minden évben a Költészet Napjához 
közeli időpontban a civil szervezetek és a községi 
könyvtár rendezi az ünnepséget, amelyen nem szokott 
meghívott előadó lenni, a helyi közösség tagjai lépnek 
fel.

A korábbi évekhez hasonlóan Szabó Emese előadá-
sa adta a műsor magját, Petőfi szerelmi költészetéről 
és Szendrey Júliával való kapcsolatáról beszélt, fel-
idézve a hitvesnek a költő halála utáni sorsát is.

A Líbor Ilona Óvoda Százszorszép Csoportja népi já-
tékokat, verseket és dalokat adott elő, az általános is-
kola diákjai és a Nyugdíjas Klub tagjai pedig a szabad-
ságharc költőjének ismert és kevésbé ismert verseit 
szavalták, sőt néhányat énekeltek is. Néhány költe-
ményt több előadótól is meghallgathattunk.

A műsor vége meglepetést tartogatott, Labozár Antal 
és Gulyás Ferenc megzenésített Petőfi verseket ját-
szott hegedűn és tangóharmonikán.

* * *
A Költészet Napja alkalmából rendezett ünnepséget 

követően a „Sárréti Sasok – Nemzeti ellenállási moz-
galom Kelet-Magyarországon 1948-1953” című köny-
vet mutatták be a Művelődési Házban. A kötet egyik 
szerzője, dr. Őze Sándor történész a Fehér Gárda 
mozgalomról szóló előző munkájukhoz végzett kutatá-
sokat az Állambiztonsági Levéltárban, amikor rábuk-
kant erre a témára. Az 1940-es évek végén, az ország 
más pontjaihoz hasonlóan, Békés megyében is megin-
dult az elnyomó hatalommal szembeni szervezkedés, 
ennek története a kötet, amelyhez az interjúkat Sándor 
nyugdíjas tanárnő édesanyja, Őze Sándorné készítet-
te.

Oklevelet kaptak a sikeres székkutasiak
Tizennégy fő, köztük 30 és 80 éves is oklevelet 

vehetett át április 11-én Székkutason, mivel sike-
resen elvégezték a "Kattints, nagyi!" elnevezésű 
számítógépes tanfolyamot. A képzés záró napja 
vidám hangulatban telt: üdítő és sütemény is ke-
rült az asztalra.

– Székkutason már hagyománynak számít, hogy 
ingyenes számítógépes tanfolyamot indítunk, tavaly 
télen három alkalommal tettük meg. A képzést akko-
ra érdeklődés övezte, hogy idén két csoport ismer-
kedhet meg az informatika alapjaival, az elsők ezen 
a napon végeztek – nyilatkozta Rostás Péter alpol-
gármester.

A tanfolyamot elvégző Zsedényi Károly elmondta, 
nagyon hasznosnak tartja a március elején induló 
programot, amely során heti két alkalommal ismer-
kedtek a számítógép működésével, valamint megta-
nultak e-maileket és képeket küldeni az Interneten.

Csütörtök este a Gregus Máté Általános Iskola 
számítástechnika termében az okleveleket Rostás 
Pétertől vehették át a „végzősök”, akik még utoljára 
átismételték a tanultakat. Ezt követően a jóízű be-
szélgetés, valamint az üdítő és a sütemény vette át 
a főszerepet.


