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Változások a képviselõ-testületben
Szél István maradt Székkutas polgármestere, de a képviselõ-testületben jelentõs

változások történtek. (Írásunk a 3. oldalon) 
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100 millióból újult meg 
a gyógynövényfeldolgozó és teaüzem 

Újjáépült a raktár, megújult a szárító, de egy új szárítót is

üzembe helyeztek – derült ki az október 8-i ünnepélyes áta-

dón. A Herbária Zrt. telephelyén partnerségi megállapodást

írt alá a Földmûvelésügyi Minisztérium, a Gyógynövény

Szövetség és Terméktanács és a Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara.

Lázár János az üzemavató ünnepségen hangsúlyozta, a

Herbária Zrt. Székkutas legnagyobb munkaadója, amely jó

példa arra, hogy egy 2200 fõs településen lehet sikeres gazdasá-

gi, üzleti tevékenységet folytatni Magyarországon. A kor-

mánynak pedig kötelessége, hogy ehhez minden támogatást

megadjon.

Az országgyûlési képviselõ hozzátette, a kormány célkitûzé-

se, hogy az ország gazdasági függetlensége létrejöjjön, erõs

magyar gazdaság legyen, ami egy erõs ország és nemzet alapja.

Lázár János szerint, ha nem érkezne hazánkba uniós támo-

gatás, akkor a magyar gazdaság nem lenne versenyképes. A

2014-20-as fejlesztési ciklusban az országba érkezõ 34,5 milliárd

euró 60 százalékát a kis- és közepes vállalkozásokra fordítják,

melynek célja, hogy Magyarország Közép-Európa legverseny-

képesebb és legerõsebb gazdasága lehessen. Ehhez jó néhány

lépésre szükség van, de a legfontosabb a hazai tulajdonosi

érdekkörben lévõ gazdaságok támogatása - tette hozzá.

A politikus beszédébõl kiderült, kiemelt szerepet szánnak az

alföldi településeken a rendelkezésre álló mezõgazdasági és

természeti erõforrások felhasználásának. "Úgy gondoljuk, hogy

a vidék eltartó és helymegtartó képessége összefügg azzal,

hogy a mezõgazdaságban és a hozzá kapcsolódó ágazatokban

mennyi munkahelyet tudunk létrehozni" - mondta Lázár.

Véleménye szerint a magyar agráriumból kevesebben élnek,

mint ahányan élhetnének. Ezért alakítják át a földalapú, és a

vidékfejlesztési támogatások rendszerét. Azok kapnak

támogatást, akik munkaerõ igényes gazdasági tevékenységet

folytatnak, és ez valamilyen összefüggésben van a földdel.

A miniszter szerint külön öröm, hogy a Herbária Zrt.-nek két

évtizedes elõélete van Székkutason, s már a magyar piac egyik

meghatározó szereplõje. - Azt szeretnénk elérni, hogy minél

több hazai beszállító legyen a magyar gyógynövényfogyasztás-

ban, piacon és feldolgozásban. Ehhez pedig az állam

megfelelõ támogatást fog biztosítani a jövõben - zárta a

politikus.

Dr. Nagy István, Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkára

azt mondta, a közelmúltban elkészült a gyógynövény ágazati

stratégia, amely megfogalmazza a legfontosabb célkitûzéseket

és cselekvési terveket a gyûjtés, a termesztés, a feldolgozás és

a kereskedelem területén. Ezzel elérhetõvé válhat a gyûjtés

volumenének 30 százalékos növekedése, míg az elõállított

drogtömeg negyedével történõ emelése. Az ágazat 5000-8000

fõnek biztosíthat kiegészítõ kereseti lehetõséget és foglalkozta-

tást a hátrányos helyzetû térségekben.

Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke

szerint ahhoz, hogy ezek a célok megvalósuljanak, a ka-

marának is megfelelõen kell hozzáállni. Az ágazat legnagyobb

ellenõrzõ szervezetének fontos, hogy keresse a kapcsolatot a

reálgazdaság szereplõivel. Az elnök hangsúlyozta, meg kell

találni azt a társadalmi összefogást, ami abba az irányba tereli a

szervezõket, hogy a célok megvalósuljanak.

Czirbus Zoltán, a Herbária Zrt. vezérigazgatója, a Gyógynö-

vény Szövetség és Terméktanács elnöke köszönetét fejezte ki a

helyi önkormányzatnak is, Szél István polgármester jelenlét-

ében, hiszen remek kapcsolatot tudtak kialakítani egymással.

Ezt jól mutatja, hogy a startmunka program keretében 5 hektár

kamillát vetettek el.

Az eseményen partnerségi megállapodást írt alá a Földmû-

velésügyi Minisztérium és Gyógynövény Szövetség és

Terméktanács, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és

Gyógynövény Szövetség és Terméktanács.

A.S. 
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Változások a képviselõ-testületben
Az október 12-i önkormányzati választáson Székkutason

1926 választópolgár közül 695-en keresték fel az urnákat.

Szél István 590 szavazattal maradt polgármester. A

képviselõ-testületben változások történtek. 

Független képviselõjelöltként Baté Szilveszter, Szabó Éva

Rozália, Tembel Tibor Pál és Líbor Ferenc, míg a Fidesz-KDNP

színiben Rostás Péter, Dr. Bakos Attila István, Szabó Emese,

Rostás János és Mihály Ferenc indultak Székkutason. A

településen élõk hat jelöltre tehették az ikszet. 

A képviselõtestületbe Rostás Péter 493, dr. Bakos Attila 444,

Rostás János 432, Szabó Emese 367, Mihály Ferenc 366 és Líbor

Ferenc 340 szavazattal jutott be. 

Ez jelentõsen változásokat okoz a grémium összetételében,

ugyanis eddig Dajka Andrásné, Rostás János, Rostás Péter,

Kovácsné Rostás Erzsébet Rozál, Sajti Mihály és Tembel Tibor

Pál alkották a község testületét. 

Megyeri József 
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Cikluszáró testületi ülés volt Székkutason
40 milliós adósságból 40 milliós megtakarítás, és emellett

rengeteg fejlesztés – ezt mutatja az elmúlt 4 év mérlege

Székkutason.

Szûrszabó László, a Békés Megyei Katasztrófavédelem pa-

rancsnokhelyettesének beszámolójával kezdõdött meg az

ülés.  Elmondta, hogy az önkéntes tûzoltó egyesületek

támogatása megduplázódott az utóbbi évben, a pályázati

összeg önkéntes tûzoltó egyesületekre országosan 800 millió

forintra emelkedett. – Idéntõl elsõfokú hatóságként járnak el

kéménytüzeknél és ellenõrzések kapcsán – tette hozzá a

parancsnok.

Következõ napirendi pont az önkormányzati lakások bérbe-

adása volt. Három önkormányzati bérlakás üresedik meg a

jövõben, ennek használatára tettek javaslatot.

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ asszony ismertette, hogy a József

Attila utcai iskola épületének két kéménye nem felel meg az

elõírásoknak, ezért fel kell újítani. 961 ezer forintból fog

megvalósulni a rekonstrukció, hogy a diákok télen is tudjanak

tanulni az épületben.

Helyi vállalkozást támogatnak területbõvítéssel. A pálinkafõz-

de részére értékesít az önkormányzat egy 357 négyzetméteres

területet, amit a jövõben tároló helyiségként használ majd a

vállalkozó.

A sporttelep felújításáról is szó esett. A sportegyesület

pályázott, de egy módosítás után emelkedett a támogatás

összege, így az önkormányzat részérõl elõzõleg vállalt önerõ is

emelkedett. Most 520 ezer forintos utólagos támogatással járul

hozzá az önkormányzat a fejlesztésekhez.

A jövõben vagyonvédelmi és biztonságtechikai beruházás is

megvalósul a sporttelepen, de mivel a sportegyesület idõköz-

ben támogatást kapott, így a korábbi 3 millió helyett 1 655 000

forinttal támogatja az önkormányzat a fejlesztést. 

Rendkívüli támogatás igénylésére az önkormányzat

szeptember 30-ig nyújtott be pályázatot, aminek keretében 5,8

millió forintra pályáz a község.

Szél István polgármester az elmúlt 4 évet értékelõ beszédé-

ben elmondta, hogy „termékeny és kemény idõszak volt, amire

mindannyian büszkék lehetünk.” A képviselõ testület 759 hatá-

rozatot hozott és 94 rendeletet alkotott az elmúlt ciklusban,

valamint 88 testületi ülést tartottak.

Többek között több mint 4 millió forintból megvalósult a

járda felújítási program 91 ingatlan elõtt. Tanyagondnokság mû-

ködik, támogatták az újszülötteket és az orvosi rendelõben is je-

lentõs fejlesztések történtek.  A tûzifa támogatás során 285 csa-

lád jutott tüzelõhöz. A gazdaságfejlesztési program pedig már

kétharmadában megvalósult, Székkutas 2010-2014 címmel.

„Közel 3 milliárd forint az az összeg, ami Székkutasra került”

– mondta el a polgármester. Másik 3,4 milliárd forint jut még a

47-es út fejlesztésére.

Összegezve a község elsõ embere elmondta, hogy 40 milliós

állami adósságátvállalásból 40 milliós megtakarításhoz jutott a

település a 4 év alatt.

Bodrogi Klára

Összefogásból jeles
Házi sör, esetleg édes csokoládé? A helyi értékek között

megannyi kuriózum megtalálható. De hogy jön ehhez az

összefogás? 

A települési közösségek fejlesztését szolgáló kezdeménye-

zés keretein belül a Puszta Ötös Egyesület tagja Nagymágocs,

Derekegyház, Szegvár és Árpádhalom mellett Székkutas is. 

Október 20-án a harmadik állomáshoz érkeztek, ahol a cél

mind a munkában, mind a fejlõdésben a közösségek segítése.

- Egy szervezetfejlesztõ segíti a civil szervezetek fejlõdését -

mondta el Magné Szaitz Éva, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet

Csongrád Megyei Irodájának Módszertani referense.

A település háziorvosa, Dr. Bakos Attila is tartott egy rövid

elõadást, amiben felhívta a figyelmet az egészséges életmódra,

illetve arra, hogy a cukorbetegség egyre szélesebb kört érint, de

helyes táplálkozással, életmóddal elkerülhetõ. Beszámolt a

faluban indult fogyókúrás kezdeményezésrõl, ami várakozáson

felüli volt, hiszen nagyon sokan jelentkeztek a programra.

A délutánon Zsótér Mária tartotta meg a tréninget, ahol a cél

az esetleges problémák feltárása illetve azokra megoldás

keresése. Teljesen szabadon, bármelyik település elmondhatja

az erõsségeit, gyengeségeit s ezzel a további együttmûködés

könnyen segíthetõ.

Érdekes, hogy az öt településen négyen van kastély, de nincs

kihasználva, így a turizmussal kapcsolatban is volt már elõadás.

Székkutason október 20-án olyan családi, baráti manufa-

ktúrákat mutattak be, akik kis településekrõl indultak és ma is

fenntartják magukat. Dr. Barna Balázs a zsombói sör történe-

térõl tartott elõadást. A helyi értékek bemutatása is helyet ka-

pott, így volt kézmûves csokoládé, méz és tea is.

A településen mûködõ civil szervezetek is meghívást kaptak

az elõadásra, hogy egy szervezetfejlesztõ tréningbe is bekap-

csolódhassanak, és megismerhessék a Puszta Ötös Egyesületet

munkáját.

A következõ alkalom Derekegyházán lesz, majd ezt

követõen decemberben Szegváron fejezõdik be a program.

Bodrogi Klára
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Magyarország szeretlek – Székkutas szeretlek

Bálint György: 
Térjünk vissza a természet alapszabályaihoz!

Székkutason tartott elõadást az ország Bálint gazdája

október 2-án. Érthetõ, hogy „frissnyugdíjasként” járja az

országot, hiszen még csak 95 éves...

Megszámlálni sem lehet, hány lapba ír, gondozza a honlap-

ját, meg persze a növényeket is, utóbbiakat végig a XX.

századon: Bálint György, mindenki Bálint gazdája a Somogyi-

könyvtár szervezésében a székkutasi Mûvelõdési Házban tartott

elõadást, ahol növénytermesztéssel kapcsolatos kérdésekre

válaszolt. De elõbb aláhúzott három dolgot:

- Olyan ré-

gen jártam isko-

lába, hogy ne-

kem még taní-

tottak retorikát.

Azt mondta a

tanárom, hogy

három alapsza-

bályt mindig be

kell tartani a

beszélõnek: állj

fel, beszélj han-

gosan és hagyd

abba, mielõtt

megunják! Ígé-

rem, ez utóbbit

is betartom! -

mondta Bálint

György.

Ezután arról

beszélt, vissza

kellene térni a

természet alap-

szabályaihoz,

máskülönben

nem tudjuk jól,

alaposan, lelkiismeretesen megmûvelni azt a területet, amelyet

„a sorstól kaptunk, legyen az szántó, vagy akár legelõ.” 

A közönséget egyfajta moderátorként Mihály Ferenc, a

Gregus Máté Kertbarát Klub elnöke képviselte. Székkutas

ugyanis készült: a nézõk kérdéseit összeírták, azokat tolmá-

csolta egymás utána Mihály Ferenc.

Az elõadáson újfent kiderült, amit azért lehetett tudni

korábban is, Bálint György a szakszerû növényvédelem híve -

imád permetezni. Egymás után fejbõl sorolta, milyen

növényvédõ szerrel lehet a különbözõ kártevõk ellen eredmé-

nyesen védekezni. Közben többször is megismételte,

szakszerûen a szabályokat betartva kell ezeket a szereket hasz-

nálni. Kiderült, ezt a legnehezebb: a szabálykövetõ magatartás

a mezõgazdaságban is kemény dolog, sokan nem tudnak egy

normális permetlevet elkészíteni annak ellenére sem, hogy

minden pontosan rá van írva a szerek csomagolására.

Elmondta, hagymát ha lehet, ne magról ültessünk, hanem

dughagymázzunk, a mogyorónál meg „csak” arra kell figyelni,

ne pörköltöt vessünk el... Persze ennél azért bonyolultabb a

mezõgazdaság, de aki éppen bajban van, az kezdjen uborkázni,

Bálint gazda szerint szépen meg lehet élni belõle, nem túl

bonyolult a termesztése és a növény védelme sem. 

Kiderült az is, a paradicsomot gyakorlatilag a palántázásnál

"elrontjuk", amikor egybõl meglocsoljuk. Minden talajban

benne van ugyanis egy olyan fuzárium gomba, amely egybõl

tönkreteszi a paradicsomot: amikor elültetjük és meglocsoljuk

a paradicsompalántát, akkor a vízzel ennek a gombának a

spórái fölcsapódnak az apró növényekre, és egybõl

megfertõzõdnek. Egy dolgot lehet tenni, ültetés után egybõl

bordói lével kell egy lemosó permetezést csinálni. Uborkát

pedig az év századik napján ültessünk, akkor nem lehet vele

baj. Csak gyõzze kivárni a lelkes kertész április 10-ét. Ha már

lelkesedés: Bálint György elmondta, sokan kérdezik, mit

tanácsol azoknak, akik a nulláról akarják elkezdeni a

növénytermesztést. - Nem szoktam és nem is szeretek ilyen

tanácsot adni, de aki kezdõ, az bármit csinálhat, semmit nem

ront el, sõt, lehet, arannyá változik az a növény a kezei között,

amit elkezdett termelni.

gszl

Az Itthon vagy, Magyarország szeretlek! országos rendez-

vénysorozathoz csatlakozott Székkutas is, ahol szeptember

27-én délután játékos vetélkedõvel, kaláccsal és pogácsával

indult a délután.

Székkutas Község Önkormányzata a Belügyminisztérium

pályázatán nyerte az összeget, amellyel csatlakozott az Itthon

vagy, szeretlek Magyarország - Székkutas szeretlek programhoz.

Az országos kezdeményezés lényege, hogy ismét felfedez-

hetjük szülõföldünk titkait, megismerhetjük az egyes

települések hagyományait, a megújuló történelmi örökségeket,

értékeket.

- Székkutason játékos vetélkedõvel indult a program, ahol

nyolc ötfõs csapat mérte össze tudását, Magyarország

történelmérõl, földrajzáról. A résztvevõk Székkutas helytörténe-

térõl is kitöltöttek feladatlapokat. A múzeum udvarán tovább

folytatódtak a programok, a helyi néptánccsoport mûsorával.

Majd a Kondorosi Citerazenekar lépett fel - mondta el Blaskó

Jánosné, a Székkutasi Emlékház tárlatvezetõje.

Este pedig Szent Mihály-napi tûzgyújtást tartottak, táltos

dobolással egybekötve.

Bodrogi Klára
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Köd, arany, fény 
a Mûvelõdési Házban

A mai világban nagyon meg kell becsülni a mûvészeket,

mert különleges képességeikkel feltérképezik a valóságot és

visszatükrözik számunkra úgy, ahogy azt mi nem tudnánk

megtenni - mondta Szabó Emese önkormányzati képviselõ a

székkutasi Mûvelõdési Házban, Bányai Béla festõmûvész

kiállításának megnyitóján október 17-én délután.

A vásárhelyi Bányai Béla 40 éve rendezte elsõ önálló kiál-

lítását. Munkásságát több korszak jellemzi: fiatalkorában fino-

mabb színárnyalatokkal ködös képeket alkotott, majd az

arannyal való festéssel és a fényekkel kezdett el foglalkozni. A

székkutasi tárlaton az egész életútja megelevenedett a

látogatók elõtt.

Az október 18-i Magyar Festészet Napja alkalmából szer-

vezett kiállításon az Alföldet és tiszai tájakat ábrázoló mûveket

egyaránt megtekinthetett a nagyérdemû, egészen október 23-ig.

Az ünnepélyes megnyitón elsõként Szabó Emese

köszöntötte a megjelenteket. - A mai világban nagyon meg kell

becsülni a mûvészeket, mert különleges képességeikkel feltér-

képezik a valóságot és visszatükrözik számunkra úgy, ahogy azt

mi nem tudnánk megtenni - mondta.

Ezt követõen Kovácsné Rostás Erzsébet, a Székkutasi Ol-

vasókör elnöke nyitotta meg a kiállítást. Az eseményen Kovács

Márk szaxofonon mûködött közre.

Megyeri József

Õszi játék- és sportnap
A hagyományos õszi játék-és sportnapot szeptember

utolsó péntekén szervezték meg a székkutasi iskolában

tanítás nélküli munkanap keretén belül. Az alsós kisdiákok

a Népmese napja alkalmából egy játékos vetélkedõn

vehettek részt, míg a felsõsök a Nagy Sportágválasztóra

utaztak be Hódmezõvásárhelyre, ahol közel 30 sportág

közül választhattak a gyerekek, és próbálhatták ki azokat.

Programunkat a TÁMOP 3.3.8.12/2-0033.sz projektben beter-

vezett tevékenységként valósítottuk meg.

A községi könyvtár és iskolánk közös szervezésében az elõzõ

évekhez hasonlóan az idén is vidám, játékos vetélkedõvel

emlékeztünk meg szeptember 26-án, a népmese napjáról. Az

alsós gyerekekhez meghívtuk az óvodásokat is.

Aszfaltrajzversennyel kezdtünk, a csapatok legkedvesebb

meséiket, annak egy-egy részletét rajzolták le. Ezt követte a

"Hétpróba", ahol hét helyszínen kellett teljesíteni. A feladatok

természetesen mesékrõl szóltak, a csodás mesevilágba

kalauzolták a gyerekeket. Többek között volt igaz-hamis állítá-

sokat tartalmazó feladatsor, keresztrejtvény, meseírás adott

szavakkal, memóriajáték. A vidám délelõttöt a közkedvelt

Activity zárta, ahol különbözõ meserészleteket kellett némán

úgy eljátszani, hogy azt felismerhessék.

Természetesen mindenki teljesítette a próbákat, és mint a

mesékben elnyerte a jutalmát. A Községi Önkormányzat jóvol-

tából a könyvtár dolgozói egy kis ajándékkal kedveskedtek a

meseországot megjárt gyerekeknek- számolt be a nap esemé-

nyeirõl Prágainé Szabó Terézia.

Patyi Éva

Az idõseket köszöntötték
Székkutason

Immár hagyományosan megszervezték az Idõsek Napi

Ünnepséget a székkutasi Mûvelõdési Házban. Az október 18-i

délutáni rendezvényen apró ajándékkal kedveskedtek a

megjelenteknek.

Ludányi Rozália (Rozika) szervezõ elmondta, minden év

õszén köszöntik az idõseket a községben. A cél, hogy a

résztvevõknek ne csak a mindennapi problémák jussanak

eszükbe, hanem érezzék, hogy megbecsülést kapnak.

A település önkormányzata nevében Rostás Péter alpolgár-

mester nyújtott át ajándékokat a megjelenteknek.

Megyeri József 
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90 éves lett Gyuri bácsi
Szeptember 24-én töltötte be 90. életévét a székkutasi Ma-

czelka György, vagyis Gyuri bácsi, aki születésnapján még a

munkájának hódolt.

90. születésnapját ünnepelte Maczelka Gyuri bácsi, mindenki

Gyuri bácsija. Szépkorába lépése alkalmával Székkutas Község

Önkormányzata nevében Dajka Andrásné köszöntötte. Elhozta

neki Szél István polgármester üdvözlõ szavait, valamint Orbán

Viktor miniszterelnök köszöntését.

Gyuri bácsi a családja körében ünnepelt. Egész életében

kovácsmester volt, õ volt, aki a faluban a lovakat mindig

patkolta. Világ életében szorgalmasan és sokat dolgozott, Buda-

pesten is élt. Elmondta, hogy szép élete van. Meg van elégedve

mindennel.

Arra a kérdésre, hogy mit tanácsolna a mai fiataloknak,

hogyan éljék az életüket, azt mondta: "Szorgalmasnak kell

lenni. Én is nagyon szorgalmas voltam. A munkahelyen becsü-

lettel meg kell állni a helyünket." A hosszú élet titkáról faggatva

annyit mondott, a legfontosabb, hogy egészség legyen.

90. születésnapja alkalmából még utoljára hódolt egész élete

munkásságának, és elkészítette az utolsó patkót. A kezembe

fogtam ezt, és meg kell hogy mondjam, bár nem értek a

kovácsmesterséghez, nem valószínû, hogy valaha is tudnék

ilyet készíteni.

Gyuri bácsitól úgy búcsúztam el, hogy az arcán boldogság

tükrözõdött. S a családja körében folytatta tovább a szép napot.

Bodrogi Klára

Székkutason is tekertek
Október 18-án, szombaton hatodik alkalommal ren-

dezték meg az egészségkerékpározást az emlõrák ellenes

küzdelem jegyében, amelyhez az idei évben Székkutas is

csatlakozott. A négy településen közel ezer ember tekert egy

idõben, felhívva a figyelmet a szûrések fontosságára.

Székkutason mintegy kilencvenen vettek részt az eseményen.

Bakos Attila háziorvos köszönetét fejezte ki az Egészséges

Vásárhely Programnak az eddigi segítségért és a mostani akció-

ért is, melynek célja, hogy a szûrések fontosságát hangsúlyozza.

- Nagy segítség, hogy központi szervezésben valósult meg a

Szûrési Staféta, de nagy szerepe van a falu lakosságának egész-

ségtudatos életmódjának is abban, hogy ilyen sokan

megjelentek. Az elején vagyunk a küzdelemnek, de nagyon

örülök annak, hogy ilyen gyorsan ilyen nagy figyelmet kapott a

projekt - mondta el Bakos Attila.

Szeri Csaba 

Családi események 
szeptember hónapban

Születés: Sipos Edina és Tóth Szabolcsnak Barbara
utónevû gyermeke.

Házasságkötés: Borgulya Éva és Ambrus István.

Elhalálozás: Kerekes Flóriánné Földi Anna, Kovács

Jánosné Szõke Franciska, Rostás Sándor és Szûcs Pálné

Szilágyi Irén.
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