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80 százaléknál jár a csatornázás Székkutason
A 10,2 kilométer gerincvezetékből 9,4 kilométer már elké-

szült a településen – tájékoztatta lapunkat Hunyák Zsuzsan-
na. A község jegyzője elmondta, a projekt során mintegy 300 
családnak segítettek 30 ezer forintot megtakarítani.

Augusztus 19-én tartották a soron következő koordinációs 
ülést a székkutasi csatornázással kapcsolatban. A kivitelezők is-
mertették: a 10,2 kilométer hosszú gerincvezetékből 9,4 kilomé-
ter már elkészült, ami nyolcvan százalékos készültséget jelent. A 
házi bekötések is jól haladnak. 

- A szennyvíz átemelők áramellátás kiépítése folyamatban 
van, ezek várhatóan szeptember első felére üzemképesekké 
válnak. A szennyvíztisztító-telep hetven százaléka már elkészült, 
itt a kezelőépület kialakítása és a gépészeti szerelések a megfe-
lelő üzemben haladnak – ismertette Hunyák Zsuzsanna.

Az önkormányzat kedvezményesen biztosítja a lakosoknak a 
házi bekötéshez szükséges sárga csöveket. Eddig mintegy 300 
családon segített az önkormányzat, a csövek átvétele és kifize-
tése már megkezdődött. Egy-egy háztartásnak ez megközelítő-
leg 30 ezer forint megtakarítást jelent. 

A jegyző még elmondta, a beruházás várhatóan a határidőn 
belül, azaz szeptember 30-ig befejeződik. Megyeri József

Nótaszótól volt hangos a Sportcentrum
A Kamilla Dalkör augusztus 8-án, szombaton rendezte meg 

hagyományos dalos találkozóját Székkutason, a Sportcentrum 
tornatermében. A rendezvényen 9 népdalkör adott műsort.

Csikós Miklósné, a helyi népdalkör vezetője elmondta, idén 
22. alkalommal rendezték meg a községben a dalos találkozót, 
amelyre 9 népdalkör látogatott el, Mindszentről, Szegvárról, 
Orosházáról, Pusztaföldvárról és Hódmezővásárhelyről, de ter-
mészetesen a vendéglátók is felléptek, két csoporttal.

„Célunk, a magyar népdalok és nóták terjesztése. A Murgács 
Kálmán Nótaklubot Székkutasiak alapították, így a műsorunk-
ban nép- és műdalok szerepelnek, hiszen a településen szüle-
tett Murgács dalokat gyűjtjük” – nyilatkozott lapunknak Csikós 
Miklósné, aki elmondta: ebből az anyagból egy cd-t terveznek 
megjelentetni a közeljövőben, amely a helyi emberekről, tájak-
ról és a szerelemről szólna.

„Mindig nagy szeretettel készülünk Székkutasra. A Kamilla 
Népdalkör egy évvel hamarabb alakult meg, mint a mi népdal-
körünk. Ők segítettek nekünk eligazodni a népdaléneklés vilá-
gában. Az ő barátaik, a mi barátaink is lettek, ez egy csodálatos 
dolog” – fogalmazott Dóci Jusztina, a nagymágocsi Nefelejcs 
Népdalkör egyik vezetője. Elmondta, hogy a dalos találkozóra 
két dalcsokrot hoztak; az egyiket az Alföldről, a másikat pedig 
Kalocsa környékéről, de egy, az augusztus 20-i ünnepséghez 
kapcsolódó dallal is kedveskedtek a résztvevő nótásoknak.

Az első fellépő a Kamilla Dalkör volt, majd sorra következtek 
a színvonalasabbnál színvonalasabb produkciók, amelyek után 
közös vacsora és jó hangulatú beszélgetés zárta a rendezvényt. 
Így telt tehát a délután a székkutasi Sportcentrumban, amelyet 
megtöltött a jókedvű nótaéneklők sokasága. A 10-12 perces 
dalösszeállítások mindegyikét nagy taps követte, a dalkörösök 
többször is a fellépőkkel együtt énekeltek.
A dalos találkozón részt vett népdalkörök:
Kamilla Dalkör (Székkutas)
Alkony Népdalkör (Mindszent)
Bokréta Népdalkör (Orosháza)
Búzavirág Népdalkör (Pusztaföldvár)
Földvári Citerazenekar (Pusztaföldvár)
Gazdasági Egyesület Aranykalász Népdalköre (Hódmezővásárhely)
Kékibolya Népdalkör (Székkutas)
Magyar nóta Klub (Szegvár)
Napraforgó Népdalkör (Hódmezővásárhely)
Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar (Nagymágocs)

Rozgonyi Ádám

Ingyenes úszás, fürdőzés 
szeptemberben is!

Székkutas Község Önkormányzata a TÁMOP-6.1.2-11/1- 
2012-1108 kódszámú „Az egészségesebb Székkutasért” elne-
vezésű pályázat fenntartási időszakának keretében ingyenes 
úszást, fürdőzést szervez Hódmezővásárhelyre, a Török Sán-
dor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszodába. 

Jelentkezni: személyesen, a Polgármesteri Hivatal 5. szá-
mú irodájában, a község facebook oldalán vagy a +3630/903-
01-89-es telefonszámon lehet az úszásokat megelőző napig. 
(minden héten hétfőig)

Indulás: minden kedden, 17 órakor a Művelődési Ház elől.
További információk: alkalmanként 8 fő ingyenes utazta-

tására és beléptetésére van lehetőség, ezért a helyeket min-
denki előzetesen, a jelentkezés sorrendjében tudja elfoglalni.
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Augusztus 8-án, szombaton, immár ötödik alkalommal 
adott otthont Székkutas regionális szántóversenynek, ame-
lyen idén huszonhárman indultak. A rendezvény megnyitó-
ján beszédet mondott Dr. Nagy István, a Földművelésügyi 
Minisztérium Parlamenti Államtitkára és Kispál Ferenc, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szer-
vezetének elnöke is. A szántóverseny a nyitóbarázdák ki-
szántásával kezdődött, majd közel három órán át tartott. Az 
érdeklődők a régi mezőgazdasági eszközök és veterán trak-
torok kiállítását, illetve a Güttler hengerek gyakorlati bemu-
tatóját is megtekinthették a nap folyamán.

„Aki jól tud szántani, az megbecsült ember!” – hangzik a 
szántómesterek egyik jelmondata. Augusztus 8-án, szombaton 
huszonhárom versenyző ült traktorba Székkutason, hogy bemu-
tassa, miként kell mesterien elvégezni a földmunkát.

A jelenlévőket Rostás Péter, Székkutas alpolgármestere kö-
szöntötte. Megköszönte az indulóknak, hogy az aratás után be-
neveztek a szántóversenyre, amelyhez sportszerű versengést 
kívánt.

Ezt követően Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Miniszté-
rium Parlamenti Államtitkára mondott beszédet. Tolmácsolta 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter üdvözletét, majd így 
fogalmazott: „Jó, hogy így együtt tudunk lenni, hiszen emberi a 
munka, isteni az áldás. Így kerek egész a világ, és így van ez a 
mai napon is. Hálás vagyok, hogy így lehet.” Elmondta, a szán-
tás és a mezőgazdasági munkálatok a magyar néplélek részét 
képezik, a magyar népdalokban is gyakran szerepelnek. „Ezt 
igazolja, hogy hazánk a történelem során mindig is jelentős ag-
rárország volt, mi magyarok pedig földműves nép voltunk. És 
nincs ez másképp ma sem” – fogalmazott az államtitkár, majd 
arról beszélt, hogy a kormányzat által is célként kitűzött gazda-
ságos és természetbarát mezőgazdasági termelés nem képzel-
hető el minőségi szántás nélkül. Ez azonban elképzelhetetlen 
a jól képzett és megfelelő gyakorlattal rendelkező gazdálkodók 
hiányában. „A tárca kiemelten fontosnak tartja a mezőgazda-
sági oktatás és szakképzés új alapokra helyezését. A cél, mind 
a közép, mind pedig a felsőfokú oktatásban, kizárólag a minél 
felkészültebb szakembergárda képzése lehet. A szakmaspecifi-
kus, gyakorlatorientált képzési modell lehet a záloga a magyar 
agrárium további sikereinek, a magyar vidék felemelkedésé-
nek” – mondta Dr. Nagy István, hozzátéve: a magyar mezőgaz-
daság teljesítménye folyamatosan nő.

Kispál Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csong-
rád Megyei Szervezetének elnöke is üdvözölte a résztvevő-
ket. Az államtitkárral egyetértésben elmondta, nagy szükség 
van a piacképes és jól képzett szakemberekre. Kiemelte a 
szántóverseny szerepét ebben, az pedig véleménye szerint 
dicséretes, hogy sok a fiatal versenyző: nekik el kell sajátí-
tani a szakmát az idősektől tanulva, illetve az oktatási intéz-
mények képzéseinek segítségével. Kijelentette, hogy a ka-
mara a jövőben is támogatni fogja az agrárrendezvényeket. 
A beszédeket követően Iványi László esperes plébános meg-
szentelte az ekét, amelyet Vladár Sándor református lelkész 
áldott meg.

A szántóverseny a nyitóbarázdák kiszántásával kezdődött, 
majd a 2 óra 40 percig tartó versenyszántás következett. Mihály 
Károly szervező elmondta, az érdeklődők több kategóriában 
nevezhettek, akik 2-3 fejes, 4-5 fejes ágyekékkel, 2-3 fejes, 4-5 
fejes váltva forgató ekékkel, valamint lófogatú szántásban és ve-
terán traktoros szántásban mérhették össze tudásukat. Megtud-
tuk, hogy a bírói csapat sok szempontot vett figyelembe a ver-
senyzők teljesítményének értékelésekor, mint például a szántás 
szépségét, egyenességét, a szármaradványok leforgatását vagy 
az eke ki- és beemelésének egyhangúságát.

A 23 induló – akik Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Csongrád 
megyéből érkeztek – közül a legjobbak, a kategóriák első-má-
sodik helyezettjei – pontszámtól függően – továbbjutnak a ken-
deresi, országos döntőbe. „A szántóverseny keretén belül meg-
mérettetik magukat a résztvevők, az itt szerzett tapasztalatokat 
pedig a későbbiekben is hasznosíthatják” – fogalmazott Mihály 
Károly.

Losonczi Antal Balástyáról érkezett a versenyre, immáron 
negyedik éve. Lovas szántás versenyszámban indult, ahol „oda 
kell figyelni a jószágra, kontaktust kell teremteni, mint a trakto-
ros a géppel” – mondta el lapunknak.

A rendezvényre kilátogató érdeklődők nemcsak a szántó-
verseny szemlélésében lelhették örömüket, hanem megte-
kinthették a régi mezőgazdasági eszközök és veterán traktorok 
kiállítását is. Olyan szecskavágókat, darálókat nézhettek meg 
közelebbről, és próbálhattak ki, amelyek egy része a második 
világháború előttről származik, de volt olyan kukoricamorzso-
ló is, amelyet akár még az öreg Kossuth Lajos is használhatott 
volna.

A rendezvényen az SZTE Mezőgazdasági Kara is képvisel-
tette magát. Koncz Barbara mezőgazdasági mérnöknek tanul, 
dísznövényekkel szeret foglalkozni. Elmesélte, van egy családi 
gazdálkodásuk, és szívesen traktorba ülne maga is. Az egyetemi 
kar standjához többen ellátogattak, ahol – mint Barbarától meg-
tudtuk – egy 43 évvel ezelőtt diplomázott úr is a tiszteletét tette.

Egyfajta szakmai program volt a gazdálkodók – és a „civil” ér-
deklődők – számára a Güttler hengerek gyakorlati bemutatója, 
a Lemken kultivátorok, a Kubota japán traktor - amelyet bárki 
kipróbálhatott –, vagy a Hürlimann svájci traktor mustrája is. A 
napot cséplési bemutató zárta.

A versenypályán egész nap finom ételeket – birka, őz, marha 
pörkölteket és sült kolbászt – is kóstolhattak a jelenlévők. A per-
zselő augusztusi kánikulában nagy népszerűségnek örvendett a 
fagylalt a fiatalok és az idősebbek körében is.

A program műsorvezetője Szeri Csaba, a Rádió 7 és a 
promenad.hu munkatársa volt.

A szántóverseny kategóriáinak első helyezettjei:
2-3 fejes ágyekék: Kiss László (Székkutas),
2-3 fejes váltva forgató ekék: Farkas Gábor (Jászkisér),
4-5 fejes ágyekék: Vörös János (Hódmezővásárhely),
4-5 fejes váltva forgató ekék: Kovács Imre (Kútvölgy),
veterán traktorok: Ördög János (Sándorfalva),
lófogatos szántás: Csorba Ferenc (Pusztaszer).

Rozgonyi Ádám

Csak úgy forgott az eke Székkutason
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A legjobb,  
ha mindenki elolvassa
Szeptember 4-én jelenik meg a „Vásárhelykutastól Szék-

kutasig” című kötet. A kiadványról Szabó Emese települési 
képviselővel, a kötet egyik szerkesztőjével beszélgettünk a 
Rádió 7 augusztus 19-i Napraforgó című műsorában.

1950-ben a község Vásárhelykutas néven kivált Hódmezővá-
sárhely közigazgatása alól, önállóvá vált. A 65 éves Székkutas 
múltjáról könyvet jelentetnek meg, amelynek kiadása szeptem-
ber 4-re, a község falunapjára várható.

A könyvet az teszi különlegességé, hogy a még ma élő adat-
közlőknek, idős embereknek a személyes élményeit, elbeszé-
léseit is magába foglalja. Ezek az emberek a ’20-as években 
születtek és még mindig köztünk vannak. Az elbeszélésükből 
feltárul egy olyan világ, ami számunkra már a múltnak a része.

A kötet a 19. század végétől a 20. század közepéig tekinti át a 
község történetét, így az ’50-es évekkel zárul.  A könyvben nem 
csak a kis emberek kapnak helyet, hanem nagyon sok gazda is, 
akik kiemelkedtek az átlagból.

Szép jellemzője, hogy rengeteg fotóanyagot tartalmaz, és ezek 
mellett korabeli dokumentumok is helyet kaptak a könyvben.

-  Számomra az ’50-es évek dokumentumai nagyon érdekes 
voltak, nem gondoltam volna például, hogy milyen pezsgő volt 
akkoriban az olvasóköri élet – mondta Szabó Emese.

Kis tematikus egységekből épül fel a kötet, mindegyik rész-
nek az elején egy dal, illetve egy idézet található, ami megele-
veníti az adott korszaknak a hangulatát. Szabó Emese szerint 
mindenkinek ajánlatos kezébe venni a kötetet, fiataloknak, kö-
zépkorúaknak és időseknek egyaránt. Rókus Réka

Elbúcsúzott Székkutastól 
dr. Laurinyecz Mihály

Dr. Laurinyecz Mi-
hály több mint négy 
évig végzett lelkipász-
tori szolgálatot Székku-
tason. A jövőben a Páz-
mány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi 
Karán tanít majd. 

2011. április 15-én ke-
rült Orosházára és Szék-
kutasra dr. Laurinyecz 
Mihály. A katolikus lelki-
pásztor nagyon jól érezte 
magát a székkutasiak kö-
zött. – Kedves, segítőkész 
embereket ismertem 
meg. Közvetlen kapcso-
latokra tettem szert, csa-
ládi közösségnek lettem 
része – mondta lapunk-
nak dr. Laurinyecz Mi-

hály, aki ezúton mond köszönetet Szél István polgármesternek 
és a képviselő-testületnek a mindig segítő hozzáállásukért. 

Legszívesebben a katolikus templom felújítására, valamint a 
búzaszentelésekre gondol vissza. Nagyon tetszettek neki a civil 
programok: az adventi gyertyagyújtások, az ekemegáldások és 
a misék.

– Nagyon meglepődtem, amikor megkaptam a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemről a felkérést, nem számítottam rá. Ha-
talmas megtiszteltetés, amit nem lehet visszautasítani. Bízom 
benne, hogy kamatoztatni tudom a 27 éves lelkipásztori és 17 
éves tanítási tapasztalataimat – tette hozzá. 

Dr. Laurinyecz Mihályt elbúcsúztatták a székkutasi hívek. Egy 
vacsorán fotóalbumot is kapott, valamint hintóval körbevezet-
ték a település utcáin. Feladatait Jakab Zoltán atya veszi át a 
községben.  

Megyeri József

Új irodák  
a Művelődési Házban
Az elmúlt években teljes egészében megújult Székkutas 

főtere és a Művelődési Ház külső homlokzata is. Azonban 
az épület földszinti szárnya, az előnytelen belső kialakítá-
sa miatt, nem volt megfelelően hasznosítható. Az egyes ön-
kormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő 
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1826/2014. (XII.23.) 
Korm. határozat értelmében, a Belügyminisztérium támo-
gatásával, 6 millió forintból kialakításra került egy központi 
folyosó, melyről 5 db különálló irodahelyiség nyílik.

Az új irodákban kaptak helyet, a rendőrség körzeti megbí-
zottai, a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat és az 
agrárkamara munkatársai is. A felújítás érinti a Művelődési Ház 
fűtéskorszerűsítését is, új kazánnal és radiátorokkal, mellyel 
párhuzamosan az épületszárny villamoshálózata is felújítás-
ra került, új szerelvényekkel, villamos és telekommunikációs 
rendszerek kiépítésével.

A könyv előrendelhető a Községi Könyvtárban, a község 
facebook oldalán, valamint a www.szekkutas.hu oldalon 
3.000 Ft értékben. A megjelenést követően – szeptember 4. 
– a kötet ára 3.500 Ft lesz.”

Családi események:
Július hónapban:

Születés: Daraki Andrea és Lázár Sándornak Laura, 
Jaksa Tünde és Vizi Zoltán Rolandnak Roland Zoltán,
Kozó Mónika Alexandra és Kizur Istvánnak Amanda Maja
utónevű gyermekük.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Borsi Lajos
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Motorosok  
baráti találkozója

Hetedik alkalommal szervezték meg augusztus elsején, 
Székkutason, a Sportcentrum területén a motoros találko-
zót. A nap házigazdája a Székkutasi Motorosok Baráti Köre 
volt.

Családias környezetben és hangulatban zajlott a találkozó. A 
házigazda nem csak nevében baráti, hanem a való életben is. 
Jelenleg 79 tagjával elmondható, hogy a térség egyik legbará-
tibb társasága, közössége, tagjai közt az 5 évestől a 70 évesig 
megtalálható korosztály. De akár még 50 éves házassági évfor-
duló köszöntésére is van figyelmük – lelki pásztori segítséggel, 
egy szóval, igazi baráti közösség. Legújabb tagjukat éppen a 
találkozó kezdetén köszöntötték: Báthory János, Székkutas, Né-
meth László utca, páratlan oldal.

- A találkozóra számos településről érkeztek a motorok és 
a motorozás szerelmesei: Budapest, Békéscsaba, Hódmező-
vásárhely, Pitvaros, Gyomaendrőd – mondta el lapunknak Do-
valovszki György, a rendezvény egyik szervezője és a Székkutasi 
Motorosok Baráti Körének titkára, kamarása.

Az ünnepélyes megnyitón Szabó Emese önkormányzati kép-
viselő, a község kulturális tanácsnoka mondott beszédet.

Ezt követően Vladár Sándor református lelkipásztor kért ál-
dást a motorokra, motorosokra, a megjelentekre.

Rengeteg program kínálkozott a találkozó szombatján Szék-
kutason, ezek most csak címszavakban: főzőverseny, motorok 
felsorakozása, KRESZ-teszt, kerékpáros ügyességi verseny, sö-
rös rekesz építő verseny, sörivó verseny, retro diszkó stb.

G.

Ópusztaszeren jártak
A Székkutasi Olvasókör immár 7. alkalommal vett részt 

Ópusztaszerre szervezett kiránduláson. Ötvenen képvisel-
tük településünket. Perényi János a Nemzeti Történeti Em-
lékpark megbízásából indította el ezen programot. Célja: 
„Egy napra töltsük meg élettel a Puszta-feketehalmi Olva-
sókört”.

Gazdag élményben lehetett részünk. Ragyogó napsütésben 
sétáltuk körbe a Skanzen kiállító tereit, tájházait. Délelőtt meg-
tekintettük a Feszty-körképet. A Székkutasi Olvasókör Napsugár 
Néptánccsoportja galgamácsai táncot mutatott be az olvasókör 
udvarán. A gazdasszony: Veronka kemencében sült krumplis 

pogácsával kedveskedett a vendégeknek. A Gazdasági Egyesü-
let szervezésében finom gulyást fogyasztottunk a benépesedett 
olvasókör udvarán. A citera és harmonika muzsika, nótázgatás 
is színesítette a délutánt. A székkutasi, sóshalmi, vásárhelyi 
résztvevők gazdag élményekkel, nosztalgiával feltöltődve tér-
hettek haza.

Kovácsné Rostás Erzsébet
 olvasóköri elnök

Lovas- és aquatréningen 
az iskolások

A Csongrád Megyei Önkormányzat TÁMOP 6.1.5. „Egy lé-
pés az egészségünkért-Csongrád megye komplex egészség-
fejlesztési programja” projekt által felkínált lehetőséggel 
iskolánk is élt, amely lovas- és aquatréningen való ingyenes 
részvételt biztosított 30 tanulónk és a kísérő pedagógusok 
részére. 

A program két helyszínen, a makói Hagymatikum Fürdőben 
és a mártélyi Babérliget Lovasközpontban valósult meg 2015. 
július 27-től 31-ig.  

Patyi Éva 
tagintézmény-vezető 
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Kezdődik a tanév
122 tanuló, köztük 13 első osztályos kezdi meg a 2015/16-

os tanévet szeptember elsején Székkutason. A tankönyvek 
már megérkeztek a községbe – tudtuk meg Patyi Éva tagin-
tézmény-vezetőtől.

A székkutasi Gregus Máté Általános Iskolában is szeptember 
elsején kezdődik az idei tanév. Az évnyitó ünnepséget augusztus 
31-én, hétfőn 17 órakor tartják. 

Patyi Éva elmondta, 122 diákot, köztük 13 első osztályost taní-
tanak az ősztől. Egy-egy osztályba 13-19 fő jár majd. 

A tankönyvek megérkeztek a településre. Az első három 
évfolyam számára az állam térítésmentesen biztosította a tan-
könyvcsomagokat, a felsőbb évesek közül 47-en kapták ingye-
nesen ezt.

A leendő első osztályosok a héten játékos foglalkozásokon 
vehettek részt az iskolában, hogy ismerkedjenek az új környe-
zettel és a pedagógusokkal.

A tagintézmény-vezető hozzátette, a jövőben sokkal korsze-
rűbb intézményben tanulhatnak a fiatalok, ugyanis a nyáron 
felújítási munkálatok zajlottak az iskolában. Kifestették a terme-
ket, valamint az ebédlő, a konyha és az informatika terem is 
megújult a Székkutas Községi Önkormányzatnak és a KLIK-nek 
köszönhetően. 

Az új tanévben több újdonság is vár a gyermekekre. Olim-
piai projektet is terveznek, valamint a tehetséggondozásra is 
nagyobb figyelmet fordítanak. Folytatódnak a hagyományos 
szakkörök, valamint a nyolcadikosok drámafoglalkozásokon 
vehetnek részt.

- Székkutas község önállóságának 65. évfordulójához kap-
csolódva „Épített örökségünk” címmel kiállítást szervezünk 
iskolánkban – ismertette Patyi Éva, aki hozzátette, az ősz folya-
mán az ötödikeseknek gólyaavatót tartanak, valamint a vásár-
helyi Nagy Sportágválasztóra is szeretnének ellátogatni.

A külterületeken élő gyermekek sem aggódhatnak: eb-
ben a tanévben is iskolabusz szállítja őket a székkutasi intéz-
ménybe.

Megyeri József 

Polgármester és 
kormánymegbízott  
is fut Székkutason

Közös kocogásra, zumbára és cross training edzésre is 
invitálják a község lakosait a II. Főtéri Falunap keretében. 
A rendezvénysorozat második napján az egyik főszerepet a 
sport kapja. 

Bagi Mátyás funkcionális tréner elmondta, szeptember 5-én, 
szombaton reggel közös futással indul a főtéri falunap. – Nem 
futóversenyt rendezünk, ugyanis a leglassabb résztvevő tempó-
jában kocogunk majd. Arra próbáljuk rávezetni az embereket, 
hogy döbbenjenek rá: mennyivel más egy nap sporttal, mint 
anélkül – tette hozzá.

A reggeli futás 8 órakor indul a Hódmezővásárhely felőli fa-
lutáblánál. Szél István polgármester és dr. Juhász Tünde, Csong-
rád megye kormánymegbízottja is együtt startol a helyiekkel. 

Ezt 8 óra 30 perckor reggeli követi a Sportcentrumban, ahol 
az egészséges étrend fontosságát hangsúlyozzák. Ezután családi 
cross traininget tart Csanádi Anita személyi edző és Bagi Mátyás. 
Ide is mindenkit várnak, kortól és nemtől függetlenül. 10 óra 30 
perctől a zumba alapjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők 
Szabó Kinga és Gali Eszter oktatók segítségével.

Sokan talán nincsenek tisztában azzal, hogy mi is a cross 
training. Bagi Mátyástól megtudtuk, e mozgásforma során saját 
testsúllyal, minimális eszközigénnyel lehet edzeni. Guggolás és 
szökdelés – csak néhány példa, ami ide tartozik.

A júniusi Mozgás Éjszakáját a vártnál nagyobb érdeklődés 
övezte a településen – ezért döntöttek úgy, hogy a falunapon 
ismét sporttal csalogatják a lakosokat. – A Sportcentrumban tar-
tott edzéseken egy-egy alkalommal harmincnál is többen spor-
tolnak. Azért szeretek Székkutasra járni, mert fiatalok, közép-
korúak és idősek egyaránt jól érzik magukat sportolás közben 
– mondta Bagi Mátyás. 

Szeptember 5-én, 15 óra 30 perctől megválasztják a község 
legfittebb emberét is, melyhez a Testakadémia Szeged biztosít 
profi eszközöket. Itt elsősorban nem erőre és gyorsaságra van 
szükség, ettől sokkal összetettebbek lesznek a cross training jel-
legű feladatok. 

Megyeri József 

Székkutasi 
magazin  

a Rádió 7-ben!
Hallgassa Ön is a Rádió 7-et szeptember 4-én, pénteken 

13 óra 15 perctől! A Székkutasi Magazinból kiderül, hogyan 
áll jelenleg a csatornázás a településen, valamint szó esik 
arról is, hogy milyen programok várhatóak az idén a Gregus 
Máté Általános Iskolában. Arról is beszámolunk, hogy dalos 
találkozót és szántóversenyt tartottak a községben. Tartsa-
nak velünk a 97,6, a 96,8 és a 107.0-s Mhz-n, ahol minden-
nap hallhat friss információkat Székkutas életéről!

Szeptembertől ismét folytatódik 
a gyógytorna 

a településen, a Sportcentrumban.
A pontos időpontról a község facebook  

oldalán és www.szekkutas.hu oldalon tájékoztatjuk a 
gyógytornát kedvelő lakosokat.

Székkutas Községi Önkormányzat
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Egy olajozott festőtábor
Július 24-én befejeződött Székkutason az ifjúsági festő-

tábor, melynek zárásaként egy kiállítással kedveskedtek az 
érdeklődőknek.

Július 20-án indult az ifjúság számára a festőtábor, melyet a 
Székkutasi Olvasókör szervezésében tartottak. Egy sikeres pá-
lyázat segítette, de az önkormányzat is támogatta a tábor meg-
szervezését – fogalmazott Kovácsné Rostás Erzsébet, az olvasó-
kör elnöke.

Bányai Béla festőművész vezetésével nagyjából 14 gyermek 
vett részt a táborban. Nagyjából, hiszen egyrészt olyan közvet-
len, laza, felszabadult volt a hangulat, hogy a nagy szaladgálás 
közepette nehéz megjegyezni, hogy kit számoltunk már bele a 
csapatba, és kit nem.

Persze a tréfa csak a mondat második részére érvényes, ami 
a hangulatot jelenti, az színigaz. - A tábor kötetlensége azonban 
valóban lehetőséget teremtett a jövés-menésre. Az nagy hiba 
lenne, ha ez az iskola folytatása lenne, mondjuk szigorban, te-
hát ez egy élményszerű tábor volt – nyilatkozta Bányai Béla. Így 
volt, aki később csatlakozott, és akadt olyan is, aki pedig a tábor 
közben ment el nyaralni a családjával. Innen a változó létszám.

A művésztanár a kiállítás megnyitóján büszkén és lezser de-
rűvel sorjázta élményeit, és adott támpontot az elkészült mű-
vekhez, amelyeket az Emlékház pajtájában állítottak ki. Példá-
ul elmesélte, hogy a kiállítás összeállítása során sem hagyták 
szó nélkül a gyerekek azt, ami nem tetszett nekik: „Meglepően 
nagyon agilisak voltak, mert azt gondoltam, hogy akkor majd 
én legalább mondok egy művet, hogy ezt én szeretném, de ezt 
szinte alig engedték meg, azok a művek lettek kiállítva, amiket 
ők szerettek volna.”

Az egyik nagyon izgalmas anyag, amit a munkák során fel-
használtak, az az olajfesték. De Bányai Béla jóvoltából egy fa-
kerítés különböző darabjai is alapul szolgáltak, és előkerült a 
fakocka vagy a téglatest is. A gyerekek láthatóan nagyon jól 
érezték magukat. 

Laczi Hanna Viktória elkészült munkáiból a naplementét, a 
fadeszkára festett fát és a lakóházakat, várost emelte ki.

Hoffmann Kitti a rügyező fájáról mesélt lelkesen, de azt is 
megemlítette, hogy tesójával közösen hoztak össze egy pálma-
fás alkotást is.

Minden ifjú művész saját alkotásával térhetett haza, hogy a 
mű az otthon igazi éke legyen, és ennek a hétnek az emlékeit 
sugározza még – biztosan – a nyár elteltével is.

G.

Kamerarendszer épült
Székkutas Község Önkormányzata a tavalyi évben a 

Sportcentrum területén megkezdett biztonságtechnikai fej-
lesztéseket az idei évben folytatta. Pár hete került kiépítésre 
a Művelődési Házhoz, valamint a megújult főtérhez egy 8 ka-
merából álló rendszer. 

A 4 millió forintos beruházást az önkormányzat saját forrás-
ból finanszírozta. S bár csak pár napja került beüzemelésre a 
kamerarendszer, de az már segítette a rendőrök munkáját, hi-
szen az egyik éjjel egy ittas sofőr okozott jelentős anyagi kárral, 
de személyi sérüléssel nem járó balesetet a település központ-
jában.

A 2015 májusában befejezett, a Gregus Máté Általános 
Iskola tetőszerkezetét érintő felújítást követően, a nyár fo-
lyamán megtörtént a tantermek, az ebédlő és a konyha 
tisztasági meszelésére, mely beruházás az egyes önkor-
mányzatok feladatainak támogatása érdekében történő 
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1826/2014. (XII.23.) 
Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium támogatá-
sával valósult meg, közel 1 millió forintból.


