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Ez történt Székkutason – második félév
Mozgalmas évet zárt Székkutas 2016-ban. Összeállítá-

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

Július

A Sóshalmi Olvasókör július 2-án megtartotta hagyományőr-
ző aratási ünnepségét, melyen hagyományos kaszás marokve-
rős aratást mutattak be. A rendezvény lebonyolításában segítő 
közreműködőként részt vesznek a Székkutasi Olvasókör és a 
Székkutasi Lovas Klub tagjai is.

Első alkalommal, hagyományteremtő céllal szervezte meg 
Székkutas Község Önkormányzata a nyári táborát. Már az első 
hét is rengeteg izgalmat tartogatott a gyerekek számára, igazi 
élménykereső tábort alakítottak ki. A bázis az Emlékház volt.

Augusztus

Nyolcadik alkalommal rendezték meg augusztus 6-án a 
Székkutasi Motoros Találkozót. Az újdonság az volt, hogy vete-
rán autók és traktorok is bemutatkoztak.

Augusztus 6-án, szombaton, hatodik alkalommal rendezték 
meg a regionális szántóversenyt, mely új helyszínen, az SZTE 
Tangazdaság Kft. területén várta az érdeklődőket. Amíg a ver-
seny zajlott addig a vendégek megtekinthették a kiállított trakto-
rokat, emellett lehetőség nyílt ételek, italok fogyasztására, vala-
mint gyógyteák kóstolására.

Szeptember

119 tanuló kezdte meg szeptember elsején a 2016/17-es tan-
évet Székkutason, a Gregus Máté Általános Iskolában 14-en első 
évüket töltik az iskolában.

Szeptember 2-4. között megrendezték a Főtéri Falunapokat. 
Szeptember 3-án, reggel a Béke utcán közös koccintással és 
hordógurítással ünnepelték meg, hogy 100 százalékban új asz-
faltot kaptak a község utcái. Az eseményen Lázár János országy-
gyűlési képviselő, miniszter is részt vett. 

Lázár János országgyűlési képviselő, Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter és Szél István polgármester tartott lakossági fóru-
mot Székkutason, szeptember 19-én. A Gregus Máté Általános 
Iskolában „Magyarország jövője a tét” címmel beszélgettek a 
fórum résztvevői.

Október 

Az országosnál jóval nagyobb, 62,24 százalékos volt a rész-
vételi arány az október 2-i népszavazáson Székkutason. A köz-
ség 1862 választópolgára közül 1159-en járultak az urnák elé a 
kötelező betelepítési kvóta ellen. 1074 fő nem szavazatot adott. 
17-en igennel, 66-an érvénytelenül voksoltak. 2 szavazólap hi-
ányzott az urnából. 

Székkutason október 21-én tartottak megemlékezést az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. A településen 
ünnepi műsorral és fáklyás felvonulással, majd koszorúzással 
emlékeztek meg az eseményekről, valamint a hősökről.

November

November 19-én, reggel ünnepélyes keretek között igazi 
örömfocival avatták fel Székkutas új műfüves focipályáját. A 
játékteret az egészen kicsik és az öregfiúk is birtokba vették, 
mindehhez pedig az időjárás is kiváló partner volt.

A november 26-i székkutasi bálon minden a gyerekekről 
szólt, illetve minden a gyerekekért volt. Az óvodások és is-
kolások táncos, tréfás színpadi produkciókkal örvendeztették 
meg a jelenlévőket a 18. Székkutasi Gyermekek Tanulását és 
Művelődését Segítő Alapítvány javára szervezett rendezvé-
nyen.
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Új nevet kap  
a Művelődési Ház

A 2017-es év költségvetéséről, a Művelődési Ház névadá-
sáról és felújításokról is döntöttek február 13-án, a Szék-
kutas Község Önkormányzata által tartott februári rendes 
testületi ülésen.

„A legfőbb döntések közé tartozott a 2017-es év költségve-
tési tervének elfogadása, melyet 250 millió forint kiadási és 
bevételi főösszeggel állapítottunk meg, hiánnyal nem számo-
lunk, mint ahogy 2012 óta hiány és hitel nélkül működik a te-
lepülés, és egyben fejleszt is” – tudtuk meg Szél István polgár-
mestertől.

A tavalyi év végén Lázár János miniszter közbenjárásával 
támogatást kapott a település, méghozzá 50 millió forint ér-
tékben. Ebből az összegből a Mágocsi úton található nyolcla-
kásos lakóépületet újítják fel, aminek a közbeszerzési eljárá-
sának elindításáról döntöttek ezen az ülésen. Három hét áll 
rendelkezésre, hogy kiválasszák a kivitelezőt és elkezdődjön a 
felújítás. A könyvtár berendezésének felújítása is a közeljövő-
ben várható, ez 3 millió forintból valósul meg. A helyi bérlakás 
bérleti díjáról is határozott a grémium, miszerint a januárban 
még 12 ezer forintos bérleti díjat februártól megváltoztatják, 
így 2019-re – sávosan – 20 ezer forintra emelik majd annak 
összegét. 

Született még egy fontos döntés, eszerint a székkutasi Mű-
velődési Ház a jövőben Murgács Kálmán Művelődési Ház né-
ven lesz a kultúra központja. A névadási ceremóniára március 
15-én kerül sor. Murgács Kálmán nótaszerző volt, egy időben 
Székkutason tanított. Domborművet is terveznek, illetve egy 
kiállítás is várható, az akkori korról, nótákról.

Emellett aznap 8-10 dalkör összefogásával egy egész déle-
lőttöt szeretnének eltölteni Murgács Kálmán dalainak előadá-
sával, hagyatékainak ápolásával.

A hulladékgazdálkodási rendszer jelenlegi állapotáról is szó 
volt az ülésen. A DAREH nagy projektjének Székkutas is része-
se, aminek részleteiről Hunyák Zsuzsanna jegyző adott tájé-
koztatást. A testület nem volt teljesen megelégedve az aján-
lattal, ezért felhatalmazták a polgármestert, hogy kezdje meg 
a tárgyalásokat akár Hódmezővásárhellyel egy új szolgáltató 
bevonásával, hogy a lakosoknak kevesebbet kelljen fizetni a 
szemét után.

RV

December

Piacépítés, Egészségház felújítás, vízelvezetés – néhány mo-
mentum Székkutas jövőbeli terveiről. December 12-én közme-
ghallgatáson ismertették, mi várható 2017-ben a településen.

Tűzifát, élelmiszercsomagot, ruházati termékeket és játéko-
kat kaptak a rászorulók között december 19-én, hétfőn Székku-
tason. Összesen 121 család részére 950 mázsa fát osztottak szét.

Összeállította: 
Megyeri József

Fotók: Archív

Családi események:
Január hónapban:

Születés: Krausz Erika Mária és Lengyel Jánosnak Kriszti-
án utónevű gyermeke.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Fulajtár Róza és Sajti Imréné Bordás Terézia.

A Székkutasi Sportcentrum 2017. március 1. napjától  
érvényben lévő használati díjai:
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Február 10 és 12. között a kultúráé volt a főszerep Szék-
kutason, a Művelődési házban. A «Kultúrházak éjjel-nappal» 
programsorozat keretein belül táncos produkciókat, kiállí-
tást és előadásokat tekinthettek meg az érdeklődők.

A tavalyi évhez hasonlóan Székkutason idén is megrendezték 
a „Kultúrházak éjjel-nappal» programsorozatot. Székkutas Köz-
ség Önkormányzata és a Székkutasi Olvasókör 2017-ben is csat-
lakozott az országos akcióhoz, aminek keretein belül különböző 
kulturális programokkal várták az érdeklődőket.

Szabó Emese kulturális tanácsnok, települési képviselő el-
mondta, hogy januárban a község nem ünnepelte a magyar 
kultúra napját, ezért most ezt bepótolták, 3 napig a művé-
szeteké volt a főszerep. A település idei szlogenje a „Hagyo-
mányőrzés a mindennapokban”, így a három nap programját 
úgy építették fel, hogy valóban legyen benne hagyományőrző 
tevékenység.

 „Február 10-én megnyílt a Kézimunka szakkör kiállítása, ahol 
csodálatos népi motívumokkal díszített textíliákat tekinthettek 
meg az érdeklődők. Ezt a tárlatot évről-évre több alkalommal 
megszervezzük. A „Kultúrházak éjjel-nappal” programsorozat 
részeként létrejött kiállításon 10 kiállító munkájában lehetett 
gyönyörködni. Ezek nem mind új darabok, vannak köztük ré-
gebbiek is, amiket a községben élők megőriztek az utókornak” 
– tudtuk meg Kovácsné Rostás Erzsébettől, a Székkutasi Olva-
sókör elnökétől.

A Művelődési ház nagyterme nem csak a kiállításnak adott 
otthont. Pénteken a Napsugár Néptánccsoport tartott nyilvános 
próbát. Először az óvodás csoporté volt a parkett, akik játékosan 
vezették be a szülőket a tánc örömeibe. A haladó csoport tagjai 
gőzerővel készülnek a tánc világnapjára. A márciusi fellépésük-
re sárközi táncokkal hangolódtak.

A nap utolsó programjaként Dr. habil. Bodnár Károly főiskolai 
tanár vetítéssel egybekötött előadást tartott Észak–Olaszország 
nevezetes városairól.

A február 11-i program egy filmvetítéssel kezdődött. A „Csodá-
latos Kárpátalja” című kisfilmet nézhették meg az érdeklődők. 
A film a sokak számára kevésbé ismert kárpátaljai helyszínekre 
kalauzolta el a nézőket: a vásárhelyi olvasókörök tagjainak a kö-
zelmúltban tett kötetlen kirándulását tekinthettük meg.

A filmvetítést író-olvasó találkozó követte. Nagy örömmel 
és büszkén mutatták be a helyi közönségnek Sulyok Csabát, a 
Székkutason élő fiatal költőt és tanárt. Első verseskötetének, a 
Vegyél kezedbe című könyvnek első bemutatójának lehettek 
szem- és fültanúi a megjelentek. A fiatal költő beszélgetőtársa 
Dani Imre, Csaba egykori tanára, immár költőtársa volt.

A műsorban verses-zenés blokkokat hallhattak az érdeklő-
dők. Fodor Tibor saját szerzeményeit szólaltatta meg zongorán; 

A kultúra hétvégéje
a kötetből verseket olvasott Szabó Emese. A programot kötetlen 
beszélgetés zárta.

Február 12-én visszakanyarodtak a hagyományokhoz. Az ér-
deklődők megtekintették a „Gyakran gondolok Piroskára” című 
német filmet, feliratosan.

„Már két-három évvel ezelőtt levetítettük ezt a filmet, de ak-
kor felirat nélkül. Most az is érthette a szöveget, aki nem beszél 
németül” - nyilatkozta Szabó Emese.

A „Kultúrházak éjjel-nappal” programsorozat zárónapján tár-
sastánc nyilvános próbát is láthattak a nézők.

Sz.Viktor

Farsangra készülnek  
az ovisok

Február 24-én, délután tartja télűző mulatságát a Székku-
tasi Líbor Ilona Óvoda – tájékoztatott Lázár Judit, az intéz-
mény vezetője. 

Az óvodában a tavalyi évhez hasonlóan szeretnék, ha a farsang 
az idén is a gyermekek szórakozásáról szólna. A vidám délután 
15 órakor kezdődik. A kicsik jelmezekbe öltözhetnek, valamint 
kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, például álarcokat ké-
szíthetnek. A mulatságon farsangi fánkkal és üdítővel kínálják a 
megjelenteknek. 16 órakor meglepetésműsor kezdődik. 

Lázár Juditot arról is kérdeztük, manapság mik számítanak nép-
szerű maskaráknak. Mint kiderült, a lányok körében továbbra is a 
hercegnő, királylány és Hófehérke szerepek a legkedveltebbek, míg 
a fiúk legszívesebben Pókember és akcióhősök bőrébe bújnak. 

A székkutasi óvodában folyamatosan zajlik az élet. A nagy-
csoportosokat már az iskolai évre készítik, hogy a váltás zökke-
nőmentes legyen az érintett családok számára. Ezen kívül ha-
marosan szülői klubot is tartanak, ahol gyakorlati tanácsokkal és 
lehetőségekkel ismertetik meg a felnőtteket. Téma: a mozgás.

Megyeri József 
Fotó: Archív

Székkutasi magazin a Rádió 7-ben!
Hallgassa Ön is a Székkutasi magazint a Rádió 7-ben, 

március 3-án, pénteken 13 óra 15 perctől! Műsorunkban 
beszámolunk arról, hogy új nevet kap a Művelődési Ház, 
valamint arról is, hogy a község is csatlakozott a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal országos rendezvénysorozathoz. 

Tartson velünk a 97,6, a 96.8 és a 107.0-s Mhz-n,  
ahol mindennap hírt adunk a település aktualitásairól!
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Pályázatokról is 
informálódtak 

Szakmai előadásra várták a székkutasi kistermelőket 
február 9-én, este a Művelődési Házba. Többek között be-
számolót tartott a szervező szövetség az elmúlt évről, és a 
gazdálkodókat érintő aktualitásokkal is megismerkedhettek 
a jelenlévők.

Bár a Csongrád Megyei Agrárkamara szervezett hasonló 
előadásokat, az utóbbi években kimaradt a helyi életből az ilyen 
típusú rendezvény. A Székkutasi Kistermelők Szövetsége az el-
múlt esztendőben kapott újra életre, amikor is megválasztották 
elnöknek Paplukács Dórát. Ő a fiatalos lendületével jelenleg is 
azon igyekszik, hogy a szövetség alelnökével, Rostás Jánossal 
és az egyesület tagjaival együtt segítse a helyi kistermelőket.

Három előadó érkezett erre az estére a Művelődési Házba. 
Székkutason elsősorban szántóföldi növények termesztésével 
foglalkoznak a gazdák, a kukorica, a búza és a napraforgó szá-
mítanak favoritnak, ahogyan a takarmánynövények is népsze-
rűek. Ezért is volt kézenfekvő, hogy a RAGT Vetőmag Kft. régió 
vezetője, Sík Imre a 2017-es fajta újdonságokról tájékoztassa a 
megjelenteket, a kukorica és a napraforgó vetőmag tekinteté-
ben, illetve beszámoljon a 2016-os terméseredményekről.

Sipos József, a Bayer Crop Sience területi képviselője a Bayer 
termék újdonságokról számolt be, a szántóföldi növényvéde-
lemben, illetve beszélt a búza, repce prognózisról, 2017 tavaszá-
ra vonatkozóan.

Kispál Ferenc, a Csongrád Megyei Agrárgazdasági Kamara 
elnöke agrárkamarai aktualitásokról számolt be, megemlítve a 
fontosabb változásokat, melyek az idei évtől léptek életbe, hatá-
ridőkről és jelenleg nyitott pályázatokról is szót ejtett. A Vidékfej-
lesztési Program keretében még lehet pályázni mezőgazdasági 
kisgépekre, illetve mivel Székkutas külterületén is több tanya 
található, így a tanyán élőknek szóló pályázatokról bővebben is 
beszámolt az elnök. Nem csak a Vidékfejlesztési Program ke-
retében, de a Nemzeti Forrásból is igényelhetnek támogatást a 
külterületiek kerítésépítésre, épület felújításra. „Csongrád me-
gyében nagyon aktívak a pályázók, mi erre is törekszünk, hogy 
tudomást szerezzenek ezekről a lehetőségekről és ki tudják 
használni. A helyi termelők nyitottak ezekre az információkra, 
előadásokra, ezt az is bizonyítja, hogy most is többen eljöttek, il-
letve a vásárhelyi Téli esték előadássorozatot is látogatják szék-
kutasi gazdálkodók” – tudtuk meg Kispál Ferenctől.

A Székkutasi Kistermelők Szövetségének következő esemé-
nye március 11-én lesz, amikor is a hagyományokat követve, 
közös vacsorát tartanak tagjainak és a szimpatizánsok számára 
a Sportcentrumban.

RV

Önkormányzati  
bérlakásokat újítanak fel
Székkutas Község Önkormányzata bérlakások felújítása 

céljából 50 millió forint kormányzati támogatást kapott - tá-
jékoztatott Hunyák Zsuzsanna jegyző.

A támogatásból az önkormányzat tulajdonában lévő – Szék-
kutas, Mágocsi u. 2. szám alatti – 8 lakásos ingatlant újítják fel. 
Az energetikai korszerűsítés során külső hőszigetelést, nyílás-
záró cserét, tetőfelújítást, valamint bádogozási munkákat vé-
geznek majd.  A tervek szerint 2017-ben elkészül a beruházás. 
Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban 
(tervezés, felmérés, egyeztetés).

Megyeri József



VIII. évfolyam 2. szám6

Ezrek szava – tízéves a kórháztüntetés
Tíz évvel ezelőtt, 2007. február 18-án tizenötezres 

tömeg gyűlt össze Hódmezővásárhelyen, a Szent Ist-
ván téren, mert a Gyurcsány-kormány be akarta zár-
ni az Erzsébet Kórházat. Csak a lakosok összefogása 
menthette meg az egészségügyi intézményt.

2007. április 1-jén lépett hatályba az egészségügyi el-
látórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tör-
vény felhatalmazása alapján megállapított kórházi struk-
túra Magyarországon. A törvény megalkotása és hatályba 
lépése között eltelt fél–háromnegyed év szakmai és társa-
dalmi vitáktól volt hangos.

A törvény értelmében veszélybe került a Hódmezővá-
sárhelyi Erzsébet Kórház. Több osztályt, köztük a nagy 
múltra visszatekintő szemészetet is bezárták, valamint az 
ágyszámot kétharmaddal csökkentették. Ez ellen emelte 
fel a hangját Hódmezővásárhely, Székkutas, Mártély, Bé-
késsámson és Mindszent lakossága.

2007. február 18-án, vasárnap 15 ezer ember érkezett a 
Szent István térre, hogy hangot adjon felháborodásának. 
A tömeg előtt városvezetők, orvosok, civilek mondtak 
beszédet. Szónokolt többek között Lázár János, akkori 
polgármester, országgyűlési képviselő, dr. Kovács László 
orvosigazgató és dr. Kallai Árpád, a kórház főigazgatója.

A tüntetés után Lázár János levelet írt Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnöknek és Molnár Lajos egészségügyi 
miniszternek:

„Nem törődhetünk bele, hogy az Európai Unió pol-
gárait, saját polgárainkat megfosszuk alkotmányos és 
egyetemes emberi jogaiktól. Nem törődhetünk bele, hogy 
Hódmezővásárhely szűkebb vonzáskörzetét érintve 62 
ezer embert, a szemészeti ellátásban 134 ezret, a reuma-
tológiai ellátásban 186 ezret, a mozgásszervi rehabilitá-
cióban 434 ezret mindenféle racionális indoklás nélkül 
megfosszanak az őket jogosan megillető ellátástól.”

Lázár a történtek után a parlamentben is felszólalt, és 
kérdéseket intézett Gyurcsány Ferenchez.

„Tisztelt Képviselőtársaim! A hódmezővásárhelyiek 
valóban kiálltak a kórházuk mellett, az ott dolgozó 700 
munkatárs mellett, a 128 orvos mellett, a mellett a kór-
ház mellett, amely tavaly 14 ezer fekvőbeteget látott el, 5 
ezer műtétet hajtott végre, 1 millió diagnosztikai beavat-
kozást hajtott végre, 450 szülést vezetett le, és mintegy 

400 ezer, szakrendelésen megjelenő beteget látott el. A 
kórház ellátási körzete átlagosan 62 ezer fő, a szemé-
szetnek 134 ezer, a reumatológiai osztálynak 186 ezer, 
a mozgásszervi rehabilitációnak pedig 434 ezer embert 
kellene meggyógyítania. Az orvosok közül többen habi-
litáltak, lényegében minden osztályvezető főorvos tudo-
mányos fokozattal rendelkezik, a kórház négy osztálya 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem oktatóosztályaként 
működik. Az elmúlt öt évben a kórház ellen egyetlenegy 
orvosi műhibapert nyertek meg 800 ezer forint értékben.

A kormányzat képviseletében Molnár Lajos miniszter 
úr januárban előterjesztett egy javaslatot, hogy az orszá-
gos átlaggal ellentétben ne 27 százalék, hanem 49 száza-
lék szűnjön meg az aktív ágyak tekintetében, a mai 315 
aktív ágyunkból 161 aktív ágy maradjon.

Miniszter Úr! Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy 
milyen megfontolások vezették ennél az előterjesztésnél, 
különösképpen arra tekintettel, hogy úgy látom, ezt az elő-
terjesztését visszavonja, és most már csak 116 aktív ágy jut 
Hódmezővásárhely kórházának, 200 darab aktív ágyat fog 
megszüntetni az egészségügyi kormányzat. Milyen szak-
mai szempontok alapján alakították ki a 161-es számot, és 
milyen szakmai szempontok alapján tértek át egy hónap 
alatt a 116-os számra? Avasson be, hogy milyen szakmai 
szempontok vezérlik önöket! Mi volt az előkészítés? Milyen 
nemzetközi sztenderdeket vettek figyelembe az elmúlt egy 
hónapban, hogy még tovább rombolják Hódmezővásár-
hely kórházának a helyzetét? Ez lenne a modern közigaz-
gatás? Ez lenne a modern kormányzás? Netán ez lenne a 
megújuló toleranciával rendelkező baloldal?

Igen tisztelt miniszter úr, azt szeretném megkérdezni, 
hogy miért óhajtja lehetetlen helyzetbe hozni döntésével 
a vásárhelyi kórházat? Milyen politikai vagy üzleti szem-
pontok vezérlik? Vagy ez csupán egyszerű kitolás? A hód-
mezővásárhelyiek alkotmányos alapjogait csorbítják, az 
egyenlő elbánás jogát és az egészséghez való jogot.”

Később a legfelsőbb bíróság is kimondta az igazságot: 
a jogtalan ágyszámcsökkentés miatt az akkori kormány 
kárt okozott a városnak, amiért 800 millió forintos kártérí-
tést kapott a település.

2007 óta a vásárhelyi kórházban jelentős fejlesztéseket 
végeztek, összesen 6,5 milliárd forintértékben. Legutóbb 
egy 244 millió forintos korszerűsítést jelentettek be.

Sz.Viktor/Megyeri József
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Szél: szerencse és fantasztikus lehetőség
Négysávos lesz a 47-es főút Hódmezővásárhely és Deb-

recen között – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök ja-
nuár 29-én, amikor Szegeden Botka László polgármesterrel 
tárgyalt. Szél Istvánt, Székkutas polgármesterét arról kér-
deztük, ez milyen hatással lehet a község életére.

- Hatalmas szerencse Székkutas számára, hogy egy országos 
közúthálózat mellett fekszik. Ez mind megközelítés, mind gazda-
sági szempontból előnyökkel jár hasonló méretű településekkel 
szemben. Éppen ezért fantasztikus lehetőségnek érzem, hogy 
négysávossá alakítja a kormány a 47-est – válaszolt Szél István. 
A politikus szerint a beruházás cégek letelepedését, ezáltal mun-
kahelyeket eredményezhet, valamint a községből könnyebben 
lehet majd Hódmezővásárhelyre, vagy Orosházára jutni.

Egyelőre még nem ismert, hogy a négysávosítás közvetlenül 
hogyan érinti Székkutast: elkerülő épül, vagy útszűkülettel veze-
tik át a településen a forgalmat. A polgármester még elmondta, 
utóbbi esetben a Szeged felől érkezők elsőként Székkutason ha-
ladnának át, ami további pozitívumokat hozhat a település min-

dennapjaiba. Hozzátette, fontos lenne azonban, ha minderről a 
helyiek véleményét is kikérnék. 

Megyeri József

Idén is megrendezik a Kistermelők bálját
Március 11-én rendezi meg a Székkutasi Kistermelők Szö-

vetsége a már hagyományosnak mondható Kistermelők bál-
ját a település Sportcsarnokában.

A tavalyi évben nagy változás következett be, hiszen egy kisebb 
összejövetelből – melyen csak a tagok és családtagjaik vettek részt 
– egy nagyobb érdeklődésnek örvendő rendezvénnyé nőtte ki ma-
gát, hiszen közel háromszáz fővel zajlott az elmúlt évi bál.

25 évre visszatekintő múlttal rendelkezik ez az esemény, me-
lyet minden alkalommal az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc március 15-ei eseményeire és hőseire való megemlé-
kezéssel kötnek össze.

A Sportcsarnokban idén a Kikindai Betyárok szolgáltatják 
majd a talpalávalót és különleges ételként egy angus szarvas-
marhából készült pörkölttel várják a vendégeket. „Az, hogy a 
tavalyi évben egy nagy rendezvényt sikerült szervezni Székku-
tasra, az már egy siker, reméljük, hogy ez meg fog maradni. 
Cél, hogy fennmaradjon, és ne haljon ki ez a hagyomány, tehát 
továbbvigyük elődeink munkáját” – tudtuk meg Paplukács Dó-
rától, a Székkutasi Kistermelők Szövetségének elnökétől, aki a 
közösségformálást is egy kitűzött célként jelölte meg.

Elsősorban a tagok és családtagjaik élveznek elsőbbséget a 
jegyosztás során, de nyitottak külsős, bálozni szerető emberek-
re is, akik talán később a szövetség tagjaivá is válhatnak.

RV

Tovább szépül  
a Művelődési Ház

Az elmúlt években teljes egészében megújult a Művelő-
dési Ház külső homlokzata és az épület földszinti részén is 
megtörténtek a szükségessé váló korszerűsítési munkála-
tok, többek között megújult a civil terem, az előtér és kiala-
kításra került 5 db irodahelyiség.

A felújítás az idén már az emeleti részen folytatódik, ahol 
a vizesblokkok felújítása tart ezekben a hetekben. A felújí-
tás során megújulnak a burkolatok, a vizes szerelvények, az 
elektromos hálózat, valamint a helyiségek festésére és az 
ajtólapok mázolására is sor kerül.

A mintegy 600 ezer forintos összköltségű beruházást az ön-
kormányzat saját forrásból finanszírozza. A szükséges kőműves 
és festési munkákat az önkormányzat szakemberei végzik el.

Megújul a Mágocsi út
A 2017. évi hazai finanszírozású felújítási munkákra a Ma-

gyar Közút bruttó 100 milliárd forint összegű felújítási pro-
jektlistát állított össze. Ezek megvalósításával kapcsolatosan 
feltételes közbeszerzési eljárást indítanak. A munkálatok a 
forrásbiztosító kormánydöntést követően kezdődhetnek 
meg. Az összeállított projektlistában országosan mintegy 50 
km gyorsforgalmi út, 200 km főút és 600 km mellékút sze-
repel, melyből Csongrád megyét érintően több mint 0,5 km 
főút és közel 53 km mellékút, összesen közel 53,5 km hosszú 
útszakasz felújítását tartalmazza a program. 

A felújítási projektlistában szerepel a 4405-ös jelű Dere-
kegyháza-Nagymágocs-Székkutas összekötő út összesen 4,5 
km-es szakasza. A felújítási szakasz Székkutas belterületéről, 
a Mágocsi utcától indulva Nagymágocs irányában 4,5 km 
hosszúságban szerepel a listán – adott tájékoztatást a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. 
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2017-ben is pezsgő 
kulturális élet 

Székkutason idén januárban is megtartották a hagyomá-
nyos kulturális kerekasztal megbeszélést. A fő téma a 2017-
es év programnaptárja volt, de kiderült az is, hogy nevet kap 
a helyi művelődési ház.

Az idei év első hónapjában is összeült Székkutason a kultu-
rális kerekasztal. A megbeszélésen az önkormányzat munkatár-
sai, a helyi intézmények vezetői, a civil szervezetek képviselői 
és a közélet szereplői vettek részt.

Az elmúlt években kiválóan sikeredett település kulturális 
élete. A legutóbbi programsorozat az adventhez kapcsolódott, 
de a Murgács Kálmán Nóta Klub is énekszótól hangos megem-
lékezést tartott még október végén. Nem maradt el a népmese 
napja, és parádés volt a rengeteg érdeklődőt vonzó Főtéri Falu-
nap is, nem beszélve a szántóversenyről.

A programkavalkád a 2017-es esztendőben sem marad el. 
Szabó Emese települési képviselő, kulturális tanácsnok, kérdé-
sünkre elmondta, mint ahogy 2016-ban, így idén is a „kevesebb 
néha több” elvét követik.

Természetesen a hagyományosnak nevezhető programok 
nem maradnak el. Februárban a télűzés veszi át a főszerepet. 
Március 15-én megemlékezést tartanak, valamint nevet kap a 
székkutasi művelődési ház is. A neves nótaszerző, Murgács Kál-
mán a névadó.

A tervek szerint 2017-ben is megemlékeznek a Költészet 
Napjáról. Az Anyák Napja és a Gyermeknap is fontos lesz, de a 
motoros nap, a szántóverseny és a Főtéri Falunapok is része az 
idei év programkínálatának.

szcs

Iskolai hírek
Iskolánkban kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, 

és tanórán kívül rendszeresen készítünk fel gyerekeket 
tanulmányi versenyekre, továbbá egy nyertes pályázat-
nak köszönhetően új tehetséggondozó programot is 
megvalósítunk. Örömmel számolhatok be arról, hogy 
az elmúlt időszakban tehetséges tanulóink kiemelkedő 
eredményeket értek el tanulmányi versenyeken. 

A magyar kultúra napja alkalmából rendeztük meg isko-
lánkban az Arany János magyar verseny második forduló-
ját, ahová 6 tanulónk jutott be az első forduló eredménye 
alapján. Az írásbeli megmérettetésen nyelvészeti, nyelv-
helyességi, irodalmi feladatok mellett a magyar nyelvjárá-
sok, nyelvi kifejezések ismerete is szükséges, s nem utolsó 
sorban a jó logikai gondolkodás. A 2. fordulóban 243 iskola 
2860 4-8. osztályos tanulója vett részt. 

Nagy örömünkre ebben az évben három székkutasi 
diák is bejutott az országos döntőbe, amelyre egy hónap 
múlva Budapesten kerül sor.  Gugcsó Mirtill 4.osztályos 
(felkészítő: Víghné Szenti Katalin), Bajnóczi Fanni és Bánfi 
Kata 8. osztályos tanulók (felkészítő: Kovács Lászlóné) 
nagyszerű teljesítményt nyújtottak. 

A HEBE Kft. által meghirdetett „Es weihnachtet schon” 
országos német  levelezős versenyen is részt vettünk egy 
4 fős 8.osztályosokból álló csapattal. A versenyre a komp-
lex feladatlap megoldása mellett egyéni munkákat és egy 
kreatív csoport projektmunkát is be kellett küldeni.  A 81 
résztvevő csapat közül a Bajnóczi Bonita, Bajnóczi Fanni, 
Bánfi Kata és Schneider Krisztina tanulókból álló csapa-
tunk a XII. helyen végzett. Gratulálunk a szép sikerekhez! 

Mindkét verseny nevezési díjait a Székkutasi Gyermekek 
Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvány fizette, melyet 
ezúton is köszönünk!

A Nemzeti Tehetség Program keretén belül a „Nyelvmű-
velők határok nélkül” című 60 órás, komplex tehetséggon-
dozó program megvalósítása is folyamatban van. 15 bevont 
tanulóval és 3 pedagógus közreműködésével zajlanak a 
műhelyfoglalkozások nyelvészeti (magyar, német, angol) és 
interperszonális területen. A pályázat részeként ellátogatunk 
tavasszal Szegedre egy Könyvkiadóba, a Somogyi könyvtárba, 
majd júniusban háromnapos bentlakásos táborban vehetnek 
részt tanulóink Bonyhádon.

Patyi Éva tagintézmény-vezető

Meghívó
Székkutas Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

emléke előtt tisztelgő községi megemlékezésre és 

a Művelődési ház ünnepélyes névadó rendezvényére.

Időpont: 2017. március 15. (szerda) 10 óra

Helyszín: Művelődési ház előtti főtér 


