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Tavasztól Magyarország 
leigázza a jégesőt! 

Az idei évben már Székkutas és az egész ország érezheti a 
jégkármérséklő-rendszer áldásos hatásait. 

Mint ahogy az egész országban, Székkutason és környékén 
is óriási károkat tud okozni egy-egy jégesővel tarkított időjárási 
anomália. A leginkább rizikós hónapoknak a környéken a május, 
június és a július számít. A gabonában, repcében, esetleg a nap-
raforgóban és a gyümölcsösök terményeiben tehet kárt a jég. S 
mivel Székkutason sok gazdálkodó van, sokan élnek a mezőgaz-
daságból, így kulcsfontosságú az, hogy milyen a termés. 

Most van rá lehetőség, hogy a jégkárokat enyhítsék. Ennek 
alapja az Országos Meteorológiai Szolgálat szuperszámítógépe, 
amely ötször nagyobb teljesítményre képes, mint a korábbi klíma-
kutatásra használt eszköze. Ez egyben a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara országos jégkármérséklő-rendszerét is kiszolgálja majd.

– Ennek a számítógépnek köszönhetően az eddigieknél pon-
tosabb éghajlatváltozási kutatásokat, modelleket, előrejelzéseket 
tudunk kialakítani, tenni, meg tudjuk majd mondani, hogy milyen 
klímajövő várható, ami segítheti a mezőgazdaságot a klímavál-
tozáshoz való alkalmazkodásban – mondta Radics Kornélia, az 
OMSZ elnöke a nak.hu-nak. – Például jobban tudjuk számszerű-
síteni, hogy a napi átlagos hőmérséklet mennyivel fog növeked-
ni, mennyi nappal lesz több a forró napok száma. De azt is, hogy 
a csapadék átlagos mennyisége csökken vagy nő, esetleg azt is, 
hogy egy adott mennyiségű csapadék húsz nap alatt egyenletesen 
elosztva hullhat le vagy egy nap alatt. Így ezek alapján a mezőgaz-
daságban tevékenykedők kidolgozhatják a maguk alkalmazkodá-
si, változtatási terveiket.

Az OMSZ elnöke hozzátette, a legjobb, legfelkészültebb szakem-
bereiket irányítják át erre az új feladatra. E szakemberek jelzik majd 
azt is, hogy hol és mikor várható a jégeső megjelenése, és adják ki a 
veszélyjelzést a jégkármérséklő-rendszert irányító központ számá-
ra, ami helyi szinten is megjelenik. Országszerte 984 darab generá-
tort telepítenek. Székkutason Dajkáné Mihály Évához lesz felszerel-
ve a berendezés. Ide érkeznek meg az információk. „Az Országos 
Meteorológiai Szolgálattól kapujuk majd a telefont, hogy most van 
esély jégesőre. Ilyenkor elindítunk egy olyan rendszert, ami aceto-
nos ezüstjodidot párologtat a levegőbe, ami bekerül a felhőkbe, és 
megakadályozza, hogy nagyobb méretű jégkristályok alakuljanak 
ki” – fogalmazott Dajkáné Mihály Éva. Egy tervezett párologtató ál-
lomásról óránként egy liter ezüst-jodid oldat kerül majd a levegőbe, 
ami nem sokkal több, mint egy nagyobb teljesítményű otthoni pá-
rásító készülék kapacitása. A jégeső-elhárításnál olyan kevés ezüst 
is hatékonyan meg tudja oldani a jégképződést, ami a földre hullva 
és a talajba kerülve a környezetnek nem okoz gondot. 

Az országos lefedettségű jégkármérséklő-rendszer májusban 
indulhat el. Az Európai Unióban egyedülállóan a teljes országot le-
fedő jégkármérséklő rendszer kiépítését javarészt a Vidékfejlesz-
tési Program keretében meghirdetett pályázatból fedezi a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara. Azonban vannak olyan tételek – összes-
ségében mintegy kétszázmillió forint-, amelyek a pályázatban 
nem számolhatók el, ezt a NAK saját forrásból finanszírozza.

ÉR. 

Megkezdődtek a felújítási 
munkálatok  

az Egészségházban!
A székkutasi Egészségházat érintő fejlesztések a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott 
pályázatok keretein belül, több mint 140 millió forintból való-
sulnak meg, és legkésőbb 2018. augusztus 31-ig befejeződnek.

Székkutas ezzel kapcsolatban két nyertes, TOP-os pályázatot 
tudhat magáénak. Ezeknek köszönhetően teljesen megújul az 
Egészségház. A fejlesztés két ütemben valósul meg. 

Az első ütemben az egészségügyi infrastruktúrát fejlesztik. Az I. 
ütem legfőbb célja, hogy javítson a székkutasi Egészségház infra-
struktúráján. A projekt érinti mindhárom, a településen jelen lévő 
egészségügyi alapellátó rendszert, úgymint a háziorvosi-, a fogorvosi-, 
és a védőnői szolgálatot is. A beruházás része egyrészt az eszközbe-
szerzés, másrészt az épület átalakítása. Mindkettő azt a célt szolgálja, 
hogy minőségi változás következzen be az egészségügyi szakellátás-
ban Székkutason.  A legnagyobb eszközhiánnyal a védőnői szolgálat 
rendelkezik, ugyanakkor a háziorvosi rendelőnek is szüksége van to-
vábbi új orvosi eszközökre, hogy magasabb színvonalú szolgáltatást 
tudjon biztosítani a település polgárai számára. A tervezés során nagy 
figyelmet fordított az önkormányzat a költséghatékonyságra és arra, 
hogy az épület kihasználhatósága is jelentősen növekedjen. Kiemelt 
fontosságúak az akadálymentes megoldások: a rendelők és váróhe-
lyiségei, illetve a speciális vizesblokk megközelíthetősége.

A második ütemben az épület energetikai korszerűsítésen fog 
átesni. Ennek keretén belül megújul a fűtési rendszer, kicserélik 
az Egészségház elavult külső nyílászáróit, a falakra (belső hőszi-
getelés) 15 cm, a födémre 25 cm ásványgyapot szigetelés kerül.

A kivitelezési munkálatok január első napjaiban kezdődtek 
meg, és legkésőbb a nyár végéig befejeződnek.  

A fogorvosi ellátás a Gondozási Központba, míg a háziorvosi 
és védőnői szolgálat a Murgács Kálmán Művelődési ház földszinti 
termeibe költözik át. 

ÉR. 

Egészségház alapellátó rendszereinek fellelhetősége

A Murgács Kálmán Művelődési Házban:
Háziorvosi szolgálat:
Minden munkanap 8.00-tól 13.00-ig, illetve minden kedden és 
csütörtökön esti rendelés is van 16.00-18.00 között.
Védőnői szolgálat:
Minden munkanap: 7.30-tól 16.00-ig.
Lencse Anett védőnő elérhetősége:+36 30/399 20 28
Fizioterápia:
Kezelés időpontegyeztetése Kovácsné Rostás Erzsébet asszisz-
tensnél a +36 20/359 67 59-es telefonszámon.

A Gondozási Központban (Erkel F. u. 7.):
Fogorvosi rendelés:
December 12-től, kedd: 7.00-13.00 óráig, szerda: 11.00-19.30 
óráig, péntek: 8.30-12.00 óráig.

Családi események:
December hónapban:

Születés: Patócs Edit és Fazekas József Róbertnek Kinga 
utónevű gyermeke.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Bozó József Zoltán és Bolacsekné Héjja 
Gyöngyi Mária.
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Összeült január 10-én Székkutas kulturális kerekasztala, 
hogy megbeszéljék, milyen programok lesznek az évben. A 
község hagyományos rendezvényei mellett idén az iskola is 
több színes rendezvénnyel csatlakozik a település esemé-
nyeihez.

A kulturális kerekasztal beszélgetésen résztvevők a 2018-as 
évi programokat beszélték át, illetve jelezhették, mikor sze-
retnék igénybe venni a Murgács Kálmán Művelődési Központ 
nagytermét.

Szabó Emese települési képviselő, kulturális tanácsnok el-
mondta, hogy minden év elején összeülnek átbeszélni az év 
eseményeit. Hozzátette, ilyenkor figyelembe kell venni a fix köz-
ségi programokat, valamint a civil szervezetek és intézmények 
részéről érkező tippeket, ötleteket is.

A megbeszélésen januártól decemberig végigvették a ha-
gyományos, minden évben megrendezendő programok mellett 
a szervezetek, az iskola és az óvoda által lebonyolított esemé-
nyek helyét és időpontját is, hogy elkészüljön Székkutas 2018-
as kulturális naptára. A kalendáriumba felkerült események így 
kisebb eséllyel fognak ütközni, könnyebben lehet szervezni, 
számolni a jövőt illetően.

Rögtön az első hónapban, január 20-án egy színházi előadás-
nak lehettek szem- és fültanúi a székkutasiak a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából a Murgács Kálmán Művelődési Házban. Az is-
kola is szervez egy vetélkedőt, ahol több mint 60 főt szeretnének 
átmozgatni a délután folyamán. A Hódmezővásárhelyi Klauzál 
Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézménye megnyert egy 
EFOP-os pályázatot, melynek keretein belül a szokásosnál több, 
és nagyobb volumenű programot fognak szervezni az idei évben. 
A januárt a Fidesz helyi szervezetének bálja zárja Székkutason.

Február elején lesz a Kultúra Hétvégéje. Ez alkalomból febru-
ár 2-án lesz egy kézimunkákból álló kiállítás, valamint Dr. Bod-
nár Károly tart egy beszámolót az utazási élményeiből. Az év 
második hónapja a farsangi mulatságé is, így az óvoda és az 
iskola is készül a tél elűzésére, a tavasz köszöntésére. A kom-
munizmus áldozataira február 25-én fognak koszorúzással em-
lékezni a község lakosai.

A március a tavaszi zsongásról és a március 15-i nemzeti ün-
nepről fog szólni. A hónap végén a húsvétra készülés jegyében 
szerveznek programokat Székkutason. 

Áprilisban a költészet napja alkalmából a szokásos rendezvé-
nyek mellett az iskola is szervez egy szavalóversennyel egybe-
kötött rendezvényt. A tavasz második hónapjának 21. napján a 
Székkutasi Olvasókör táncgáláját tekinthetik meg az érdeklődők.

Májusban már a motorosok is bátran roboghatnak az utakon, 
így a Székkutasi Motorosok Baráti Köre a hagyományokhoz hí-
ven idén is megrendezi a majálist. Negyedikén az édesanyákat 
és a nagymamákat köszöntik az óvodában, majd 26-án a gye-
rekeké lesz a főszerep. Az iskola ez alkalomból is szervez plusz 
programot, ahol a népi játékok és családi vetélkedők lesznek a 
középpontban.

Júniusban a ballagásoké lesz a főszerep, míg június végén az 
aratást ünneplik majd Sóshalmon, az olvasókörben.  Júliusban 
Székkutason rendezik meg az Olvasókörök Országos Nyári Ta-
lálkozóját. Az eseményt, amikor a kutasiak átveszik a vándorbo-
tot, július 27. és 29. között fogják tartani.

Augusztusban lesz az évek óta hagyományos motoros talál-
kozó és az országos szinten is elismert szántóverseny. 

Szeptember első hétvégéjén falunapra és lovasnapra várják a 
helyi- és környékbeli lakosokat. 

Október elején az idősek napját ünneplik. Az 1956-os forra-
dalmi eseményekről való megemlékezésre a tervek szerint az 
emlékháznál fognak összegyűlni a székkutasiak, hogy méltó 
módon róják le tiszteletüket a hősök előtt.  

Novemberben 24-én jótékonysági bált tartanak a Murgács 
Kálmán Művelődési Házban, és a hónap végén készítik el a 
tervek szerint az adventi koszorút is. A karácsonyvárás négy 
hétvégéje idén december 2-re, 9-re, 16-ra és 23-ra fog esni. A 
Mikulás is ellátogat december 5-én a községbe. A hagyományos 
Mikulás-ünnepet pedig december 9-én rendezik meg, így egy 
kellemes családi nap keretein belül várhatják együtt a szeretet 
ünnepét a székkutasiak.

A fenti események felsorolásból kitűnik, hogy Székkutason 
nagyon pezsgő, sokszínű kulturális élet zajlik, ami jó alapja lehet 
annak, hogy a település közösségi élete 2018-ban tovább erő-
södjön. 

n.j.

Eseménydús év elé néz Székkutas
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250 milliárd forint érkezett az elmúlt négy évben
Munka, otthon, család. Ez hármas áll a Kormány döntéseinek 

hátterében – mondta Lázár János. A Miniszterelnökséget vezető 
miniszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével a 2017-es év 
legfontosabb eredményeiről, valamint Csongrád megye nevé-
nek megváltozásáról beszélgettek. 

Idén decemberben, a 2017-es évvel együtt a parlamenti ciklus 
utolsó teljes évét is zárjuk. Országgyűlési képviselőként hogyan 
értékeli az elmúlt három esztendőt? Mennyi fejlesztést sikerült 
megvalósítani a hódmezővásárhelyi és a makói térségben? 

Folyamatos és aktív együttműködést alakítottunk ki a vásárhelyi 
és a makói térségben lévő településekkel, a közös munka ered-
ményeként csak az elmúlt három évben több mint 177 fejlesztést 
hajtottunk végre. A jelenleg folyamatban lévő 150 beruházás összér-
téke meghaladja a 185 milliárd forintot és 115 beadott pályázat el-
bírálására várunk. Csak közlekedésfejlesztésre 168 milliárd forintot 
fordítunk 2014–2020 között a választókerületben. Ebben benne van 
az M43-as megépítése, a vásárhelyi északi elkerülő út és a tram–
train is. Mindent összevetve mintegy 250 milliárd forint érkezett a 
térségbe az elmúlt négy évben.

Mi az elmúlt évek legnagyobb teljesítménye, sikere? 
A legfontosabb helyi és kormányzati eredménynek azt tartom, 

hogy a térségre jellemző, 2010-es 12–15 százalékos munkanélküli-
séget 3 százalék alá tudtuk szorítani. Ma már sok területen inkább 
munkaerőhiányról beszélhetünk, miközben a közfoglalkoztatásban 
dolgozók száma is folyamatosan csökken, egyre többen lépnek át a 
versenyszférába. Huszonhét évvel a rendszerváltást követően először 
jutottunk el oda, hogy Vásárhelyen 2,1, Makón pedig 3 százalékos a 
munkanélküliség. A kilencvenes évek elején ebben a két városban 
munkahelyek tízezrei szűntek meg, amit a térség évtizedekig nem 
tudott feldolgozni. A legnagyobb eredmény, hogy megszüntettük a 
munkanélküliséget. Hosszú út van mögöttünk és tennivalónk is akad 
még, de abban a városban, ahol 3 százalék vagy az alatti a munkát ke-
resők aránya, ott lényegében nincs munkanélküliség. A Vásárhelyen, 
Makón, vagy a térségben működő vállalkozások munkahelyek ezreit 
hozták létre. A Kormány ehhez segítséget is adott, a makói Contitech 
például egymilliárd forint állami támogatást kapott, ami országos 
szinten is kiemelkedő. A legjelentősebb fejlesztésnek azt tartom, 
amikor egy munkaadó, egy vállalkozás támogatást kap az államtól, 
amivel munkahelyet, egzisztenciát tud létrehozni. A célunk, hogy 
Makó és Hódmezővásárhely térségében legyen egy erős, tulajdonos 
középosztály, és azok számára, akik nem ide tartoznak, szeretnénk 
a középosztályba jutás lehetőségét megteremteni. Ehhez munkára, 
tudásra, megtakarításra és előrejutásra van szükség. A szegényebbek 

számára az előrejutás, a középosztályhoz tartozóknak a megerősö-
dés lehetőségét szeretnénk biztosítani. 

Ennek lényeges eleme a béremelés is… 
A Kormány fejében két fontos cél van, ha az életről, a jövőről 

gondolkodik: az egyik a munka, a másik az otthon. Ha az embernek 
van munkája és abból boldogulni tud, valamint van otthona, akkor 
az alapfeltételek adottak ahhoz, hogy családja legyen és a család is 
boldogulni tudjon. Munka, otthon, család. Ez a hármas, ami a Kor-
mány gondolkodásában és döntéseiben központi szerepet kap. A 
munka világában sokat léptünk előre, ma már, aki akar és képes, 
tud is dolgozni. Legalább ilyen fontos eredmény, hogy sikerült a bé-
reket is megemelnünk. Természetesen itt is sok tennivalónk akad 
még, de jó irányba indultunk el és számos ágazatban, így az egész-
ségügyben, az oktatásban, a szociális rendszerben, a rendvédelmi 
szerveknél komoly lépéseket tudtunk tenni. 2010-ben 73.500 forint 
volt a minimálbér, ami januártól 138 ezer forint lesz. 

A béremelések mellett idén második alkalommal a nyugdíja-
sokra is gondolt a Kormány a karácsony közeledtével. 

A magyar gazdaság sikereiből mindenkinek részesülnie kell. A Kor-
mány a bérek emelése, a fiatalok és a családok támogatása mellett 
fontosnak tartja, hogy a szüleink generációja, azok, akik a munká-
jukkal hozzájárultak az ország fejlődéséhez, megkapják a nekik járó 
tiszteletet és elismerést. Idén először nyílt alkalom a nyugdíjprémium 
kifizetésére, amit a gazdasági növekedés tett lehetővé, és második al-
kalommal tudtunk Erzsébet–utalvánnyal is hozzájárulni az ünnepek-
hez. Januártól 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, azoknál, akik 
2017 előtt mentek nyugdíjba összességében 3,8 százalékos az emelés. 

Az Országgyűlés az Ön kezdeményezésére döntött a megye 
nevének megváltoztatásáról. Miért tartotta fontosnak, hogy a 
Parlament elé vigye a névváltoztatás kérdését? 

Szimbolikus üzenete van annak, hogy Csongrád megye felveszi a 
Csanád nevet is. A kezdeményezés Makóról, valamint a környezeté-
ben lévő településekről származik és elsősorban róluk is szól, hiszen 
Csanád vármegye korábbi központja Makó városa volt. Az átnevezés 
legfontosabb üzenete, hogy a Makón és a környezetében élők fon-
tosak az országnak. A Kormány tisztelettel tekint a történelemben 
betöltött szerepükre, elismeri a Csanád vármegye vezetésében vég-
zett munkájukat és számít rájuk a jövőben is, amikor a térség fejlesz-
téséért, felzárkóztatásáért dolgozik. A kezdeményezést a Csongrád 
Megyei Közgyűlés támogatta, az Országgyűlés pedig ellenszavazat 
nélkül fogadta el, így 2020. június 4-ét, Trianon 100. évfordulóját köve-
tően Csanád megye ismét felkerül Magyarország térképére.

Forrás: Négyes

Pályázati fórumot tartottak Székkutason
A cél, hogy főleg olyan vállalkozások jussanak forráshoz, 

akik máshogy nem tudnának. Nincs TEÁOR és géplista sem - 
mondta Szalai Tamás, a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egye-
sület munkaszervezeti vezetője az egyesület pályázati fórumán, 
Székkutason, január 8-án.

Három új, 1-5 millió forintos 50% támogatási intenzitású LEADER 
pályázatot hirdetett meg a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egye-
sület. A céljuk, hogy azok a vállalkozások is bővüljenek, amik más 
operatív programokból nem tudnának. A gazdaságfejlesztési jel-
legű pályázatokra Makó és Hódmezővásárhelyi járás 10 ezer főnél 
kisebb településeiről lehet pályázni.

Szalai Tamás, a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület mun-
kaszervezeti vezetője elmondta: fontos előírás a foglalkoztatási kö-
telezettség. Kifejtette, hogy egy gépbeszerzés típusú, egy logisztikai 
gépbeszerzésekre irányuló, valamint egy turisztikai szolgáltatásokat 
megcélzó pályázatra jelentkezhetnek a vállalkozók, egyéni vállalko-
zók és az őstermelők.

Hozzátette: prioritás, hogy ne az őstermelők vigyék el a forrást, 
mivel a vidékfejlesztési program olyan átfogó, hogy bárki hozzájut-
hat a szükséges támogatásokhoz. A vállalkozások gépbeszerzésére 

irányuló pályázat keretösszege 132 millió forint, a logisztikai beru-
házások támogatása esetében a maximálisan elnyerhető összeg- a 
másik két pályázat 5 millió forintos határértékétől eltérően- csak 3 
millió forint. Az anyagmozgatáshoz szükséges lassú járművek és 
raktári eszközök beszerzésére kiírt pályázat esetében 45 millió fo-
rint áll rendelkezésre.

A turisztikai vállalkozások fejlesztéséről Szalai Tamás elmondta, 
hogy a turisztikába újonnan belépőket nem fogják támogatni.

„A turisztikai fejlesztésekre szánt 30 millió forintot olyan vállal-
kozások igényelhetik, akik szolgáltatások bővítésére pályáznak. Az 
összegből nem lehet például férőhelybővítésre sem pályázni. Főleg 
gyermek-, kerékpáros-barát fejlesztések támogatására gondoltunk 
a pályázat megalkotásánál.” - mondta Szalai Tamás.

A pályázatokat már január 4-től fel lehet tölteni a megfelelő online 
felületeken. A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület munkaszer-
vezeti vezetője azt tanácsolta, hogy az adatlapokat március 20-ig, az 
első értékelési szakaszban érdemes leadni. Elmondta, hogy akinek 
segítségre vagy tanácsra van szüksége, keresse fel az egyesület irodá-
ját Makón, a Széchényi téren, illetve a weboldalukon is tájékozódhat.

n.j.
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Mozgalmas évet zárt Székkutas 2017-ben. Összeállításunk-
ban – a teljesség igénye nélkül – mutatjuk, milyen események 
történtek a községben január és június között.

Január

Székkutas Község Önkormányzata bérlakások felújítása céljából 
50 millió forint kormányzati támogatást kapott. A támogatásból az 
önkormányzat tulajdonában lévő – Székkutas, Mágocsi u. 2. szám 
alatti – 8 lakásos ingatlant újították fel. 

Február

Három napig a kultúráé volt a főszerep Székkutason, a Művelő-
dési házban, február 10. és 12. között. A „Kultúrházak éjjel-nappal” 
programsorozat keretein belül táncos produkciókat, kiállítást és 
előadásokat tekinthettek meg az érdeklődők. 

Március

Március 15-én, délelőtt emlékeztek meg Székkutason az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, valamint hősei-
ről. Ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét az ünnepség, majd 
a ’48-as kopjafánál helyezték el a megemlékezés koszorúit. Szintén 
ezen az eseményen kapott új nevet a Művelődési Ház. Az intéz-
ményt Murgács Kálmán költőről, nótaszerzőről nevezték el, akinek 
domborművét is felavatták. 

Április

Április elseje óta új szolgáltató szállítja a szemetet Székkutason. 
Eddig Orosházáról érkeztek a szemétszállítók, ezek után pedig Hód-
mezővásárhelyről. 

Május

Székkutas községében új, sebességkorlátozó táblákat helyeztek 
el annak érdekében, hogy minél hatékonyabban fékezzék meg a 
települést átszelő 47-es számú főút okozta gyorshajtást. 

Székkutas Község Önkormányzata minden évben megszervezi a 
Gyermeknapot, a helyi civil szervezetekkel szoros együttműködésben. 
Székkutason az összes civil szervezetet meg szokták hívni a rendez-
vényre, akik minden alkalommal élnek ezzel a lehetőséggel. Ez alka-
lommal május 27-én szervezték meg a Gyermeknapot.

„Székkutas kiváló példa arra, hogy összefogással nagyon komoly 
eredményeket lehet elérni” – mondta Lázár János országgyűlési 

MEGHÍVÓ
A Székkutasi Olvasókör tisztelettel és szeretettel várja az érdek-
lődőket a „Kultúrházak éjjel-nappal” program keretében   2018. 
február 2-án (péntek) a Murgács Kálmán Művelődési Ház nagy-
termébe.

Program:
15,30 Halasiné Dúzs Julianna amatőr festő és szobrász kiállítá-
sának megnyitója
15,45 A Székkutasi Olvasókör kézimunka szakkörének  kiállítás  
megnyitója
16,00 Dr. Bodnár Károly vetítéssel egybekötött képes úti élmény-
beszámolója. Téma: Loire menti kastélyok  
A kiállítás február 3-án 9 – 11 óráig, február 4-én 15 – 1óráig meg-
tekinthető.  

A Szervezők

Ez történt Székkutason 2017-ben! – 1. félév
képviselő, miniszter a május 23-i székkutasi lakossági fórumán, 
amelyet Szél István polgármesterrel közösen tartott a Murgács Kál-
mán Művelődési Házban.

Június

Az óra kezdetét jelző csengő az iskola és az együtt töltött közös 
évek végét is jelentette a székkutasi Gregus Máté Általános Iskola 
nyolcadikosainak június 17-én, ugyanis elballagtak az intézmény-
ből. A június 23-i évzáró ünnepségen 115 tanuló kapta meg a bizo-
nyítványát. Emellett elbúcsúztak június 3-án az óvodájuktól a Szék-
kutasi Líbor Ilona Óvoda gyerkőcei is.  ÉR. 

FELHÍVÁS!

TISZTELT SZÉKKUTASI POLGÁROK!

Felajánlásokat várunk a tragikus körülmények következ-
tében árván maradt Bolacsek testvérek megsegítésére 

és támogatására. Amennyiben módja és lehetősége van, 
kérjük támogassa Ön is a gyermekeket.

A felajánlásokat az alábbi, 3A (korábban Pillér) takarék-
szövetkezetnél vezetett számlaszámra várjuk:

57400231-12751150

Számlatulajdonos: Héjja László

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék fel  
a következőt:

„Jótékony célú közadakozás”
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2018 az építkezés éve lehet!
Egy település életében fontos szerepet töltenek be a kato-

likus és a református közösségek. Nincs ez másként Székku-
tason sem. Vladár Sándor református lelkészt és Jakab Zol-
tánt plébániai kormányzót kérdeztük arról, hogy mit várnak 
a 2018-as esztendőtől. 

„Az előző években a 
múltnak az erejéből pró-
báltunk táplálkozni. Vissza-
tekintettünk a gyökerekre, 
hiszen például 2016-ban 
a templomnak a 90 éves 
fennállását ünnepeltük, 
vagy 2017-ben a magyar 
reformációnak különféle 
évfordulóit vettük számba. 
2018 leginkább az építke-
zés éve lehet” – mondta el 
Vladár Sándor. 

A lelkész kifejtette, hogy 
egy függőben lévő pályá-
zatról 2018-ban derül ki, 
hogy nyertes-e. A pályázat az épületek külső felújítását célozza 
meg, így a település képét és külső megjelenését meghatározó 
épületek szépülhetnek meg. Ezek közé tartozik a székkutasi re-
formátus templom, a parókia épülete, illetve a gyülekezeti há-
zak. A templom épülete jó állapotban van, ezért ara kevesebbet 
kell majd költeni nyertes pályázat esetén. A parókiára azonban 
ráférne a fejlesztés, hiszen meglehetősen viseltes állapotban 
van. 

Vladár Sándor elmondta, hogy a református egyház nagyon 
jó kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel is, és ezt a jó 
kapcsolatot 2018-ban szeretnék még szorosabbra fűzni. Szeren-
csére Székkutason egy nagyon összetartó közösség él, ha valaki 
bajba kerül, kérés nélkül segítenek rajta. Az idén gyülekezeti 
testvérkapcsolatot is szeretnének kialakítani Felsőpakonnyal. 

Jakab Zoltán plébániai kor-
mányzótól megtudtuk, hogy 
2018-ban újra pozícionálják a 
plébánia épületének sorsát. 
Hosszú éveken keresztül, mió-
ta nincs helyben lakó katolikus 
atya, albérlők laktak ezekben 
az épületekben, amiből voltak 
problémát. 

„Nem szeretnénk újabb al-
bérlőket a plébánia épületébe. 
Egy közösségi épületként sze-
retnénk hasznosítani. Jelenleg 
azon gondolkozunk, hogy ho-
gyan tudnánk megtölteni élet-
tel. Rendszeresen szeretnénk 

programokat szervezni ebbe az épületbe, és nem csak havonta 
1 eseményt létrehozni. Az a célunk, hogy ne csak a templom-
ban legyen élet, hanem a plébánia épületében és a hatalmas 
udvarában is” – nyilatkozta Jakab Zoltán, aki hozzátette, hogy a 
katolikus egyház továbbra is szeretné fenntartani a jó kapcsola-
tot a civil szervezetekkel, így ha felkérést kapnak különféle ren-
dezvényekre, szívesen vállalják a szereplést, közreműködést.

 Az egész országban nagyon fontos szociológiai és társadal-
mi szempontból, hogy a népesség növekedjen. Székkutason 
is fontos, hogy a családok gyermekáldásban részesüljenek. Az 
egyházak fontosnak tartják, hogy minél több gyerek szülessen 
2018-ban, hiszen jó lenne, ha az iskolában nem megszüntetni 
kellene az osztályokat, hanem újakat indítani. 

Sz. Viktor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hagyományos jótékonysági bálunkat 2017. november 25-én 

19. alkalommal szerveztük meg a Murgács Kálmán Művelődési 
Ház nagytermében, melyet pénteken egy nyilvános főpróba is 
megelőzött. Meghívásunkat nagyon sokan elfogadták, és meg-
tisztelték jelenlétükkel mind a két rendezvényünket. A felké-
szítő pedagógusoknak és a fellépő gyerekeknek köszönhetően 
színvonalas műsorral szórakoztattuk a tisztelt közönséget.  

Hálásak vagyunk azért, hogy a nemes ügy érdekében ilyen so-
kan összefogtak, és támogattak bennünket. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a székkutasi gyermekek és pedagógusok 
nevében mindazoknak, akik felajánlásaikkal, adományaikkal, 
tombolatárgyakkal hozzájárultak a bál sikeréhez. Köszönet a 
kollégáknak, szülőknek, az önkormányzat, a művelődési ház 
dolgozóinak és mindazoknak, akik bármilyen formában tevé-
kenyen részt vettek a báli előkészületekben és a szervezési fel-
adatokban.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a jótékonysági bál rekordösz-
szegű bevétellel zárult. A Székkutasi Gyermekek Tanulását és 
Művelődését Segítő Alapítvány számlája 862 ezer forinttal gya-
rapodott, melyből 438 ezer forint pénzbeli adomány és támo-
gatói jegy vásárlásából tevődik össze. Terveink szerint kirán-
dulásokra, színházlátogatásokra, színházbérletek vásárlására 
és udvari eszközök vásárlására fordít az óvoda és az iskola a 
bevételből.

Köszönjük az egész éves támogatását Szél István polgármes-
ter úrnak, Székkutas Község Önkormányzatának, Rostás Péter 
alpolgármesternek, Kóczán Antal István egyéni gazdálkodónak 
és a Petőfi Vadásztársaságnak.

Továbbá köszönjük Zsótér Katalin kuratóriumi elnöknek és a 
tagoknak az egész éves odaadó munkájukat!

Bízva a további sikeres együttműködésben, tisztelettel:
Patyi Éva

tagintézmény-vezető

TÁMOGATÓINK

Pénzbeli adománnyal támogattak

Mészáros Antal vállalkozó, Rostás János képviselő úr, Rostás 
Péter alpolgármester úr, Szabó Emese képviselő asszony, Szél 
István polgármester úr, ifj. Baranyi János, Bacsa Zsolt, Kruzslicz 
Tamás vállalkozó, Lászlai Ferenc és családja, Ludányiné Ora-
vecz Magdolna, Manga Istvánné – Sarokpresszó, Mészáros Lász-
ló – Italbolt, Szuromi Sándor és neje

Támogatói jegyek vásárlása, tombolatárgyak felajánlása

Ambrus Gabriella és cs., Bagi Szilárd és cs., Bajnóczi Imre és 
cs., Bajnócziné Tatár Beatrix, Benedek Szabolcs és cs., Bertáné 
Dajka Erika-Garaboly, Borsodi Boglárka, Csizmadia pékség, Daj-
ka András és cs., Dani Róbert-Premium Choco Kft., Darók Ist-
vánné, Forrai Sándor és cs., Forrai Tibor – Pince Klub, Gombos 
Sándorné, Gyöngyösi Katalin, Herbária Zrt. Székkutasi Üzeme, 
Horváth Pál és cs., Hunor Coop, Kardos Eszter Éva, Kaszás Zol-
tán és cs., Pányi László-Korona Cukrászda, Líbor Henrietta, Lu-
dányi István - Buci pékség, Mihály Ferenc és cs., Misur Gyöngyi, 
Molnár Györgyné és cs., Mucsi Zsuzsanna, Nagyné Balogh Zsu-
zsanna, Nyugdíjas Klub, Olasz Mónika, Pádár András és cs., Pap 
Csaba és cs., Pillér Takarékszövetkezet, Soványné Ódor Ilona, 
Szabó Jánosné, Szakács Zoltán, Szél István, Székely Zoltánné, 
Székkutas Község Önkormányzata, Szilágyi Zoltánné, Szokolay-
né Kulik Erzsébet, Szuromi Sándor és neje, Tembel Tibor, Török 
Nándor és cs., Török Roland, Verók Józsefné, Víghné Szenti Ka-
talin, Vőneki Gábor és családja

A 2. /3./4./8. osztályok szülői közössége
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A dobogó a cél  
a megyekettőben

Habár a megyei másodosztályban szereplő Székkutas TC szá-
mára nem alakult teljesen tökéletesen az őszi szezon, a célok nem 
változtak a tavaszi folytatást illetően sem. A csapat szeretné a szezon 
végi elszámolásnál a dobogós helyek valamelyikét megszerezni.

„Összességében az ősz nem sikerült annyira jól. Nyolc győzelem 
mellett hét vereség is becsúszott a tizenöt mérkőzés alatt. Ezt sze-
retnénk az előttünk álló félszezonban kiküszöbölni, a cél ugyanis 
az, hogy valamelyik dobogós helyet megszerezzük. Ez a megszer-
zett pontmennyiség alapján teljesen reálisnak nevezhető” – nyilat-
kozta Horváth Zoltán edző.

Az említett nyolc győzelem 24 pontot jelentett a gárda számára, 
ezzel pedig a tabella 6. helyén tölthették a telet a kutasi labdarúgók. 
A szakadék pedig valóban nem nagy a harmadik helyhez képest. A 
Kiszombor KSK ugyanis ősszel 27 pontot szerzett és áll a képzelet-
beli dobogó legalacsonyabb fokán. A Röszke 31 pontos, igaz a Makó 
II. előnye ebben az idényben is behozhatatlannak tűnik. A hagyma-
városiak kettes csapata 42 egységnél járt, mindössze egyetlen mecs-
csen maradtak pont nélkül.

A Csongrád megyei labdarúgó másodosztályban a tervek szerint 
március 3-án kezdődnek meg a küzdelmek. A Székkutas éppen az 
éllovas Makó II.-vel mérkőzhet meg az első tavaszi játéknapon. A 
fiúk már megkezdték a felkészülést, az első idei edzést január 11-én 
vezényelte le Horváth Zoltán. A csapat a keddi és csütörtöki napo-
kon edzéssel készül a márciusi szezon rajtra, hétvégenként pedig 
edzőmérkőzésen gyakorolnak majd.

Ami az érkezőket és a távozókat illeti: Cseszkó Imre Deszken foly-
tatja a focit, valamint a fiatal csatár Szabó Imre kutasi szereplése is 
kérdéses. A játékos próbázó a Hódmezővásárhelyi FC NB III-as csa-
patánál – nem mellesleg a vásárhelyiek Bordány elleni edzőmérkő-
zésén gólt is szerzett – így még nem tudni, hogy tavasszal hol rúgja a 
bőrt. Az érkezői oldalon Kránitz Krisztián neve biztos, aki Orosházáról 
érkezik, illetve a klub egyelőre három játékossal folytat tárgyalásokat.

„A cél, hogy stabilizáljuk a csapatot, hiszen elég sok gólt kaptunk 
az őszi szezonban. Igaz egész sokat is rúgtunk. Az előrejátékkal ösz-
szességében nem volt gond, a védekezéssel viszont annál inkább. 
Próbáljuk a keretet úgy alakítani, hogy a legjobb csapattal küzdhes-
sünk tavasszal” – fogalmazott az edző.

szcs

Tisztulást hozhat a tavasz
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság még a 2017. évi 

fenntartási munkái keretében végeztet növényzet eltávolí-
tási és részleges kotrási munkálatokat külső vállalkozóval 
a Kútvölgy-Kakasszéki főcsatornán és a Pusztaszéli csator-
nán. Dr. Kozák Péter igazgató adott tájékoztatást a munká-
latokról. 

Üzemelésük során a belvízelvezető csatornák alján iszap hal-
mozódik fel. Ez alapvetően az esővíz általi föld bemosásokból 
és kisebb mértékben a por szél általi behordásából adódik. Az 
iszapolódás következtében idővel a belvízelvezető csatornák le-
folyási keresztmetszete csökken, így a területen hirtelen jelent-
kező, nagy mennyiségű csapadék levezetése nem, vagy csak 
hosszabb idő alatt biztosítható. Ezért volt szükség arra is, hogy 
az ATIVIZIG kotrási, takarítási munkálatokat végezzen a Kútvöl-
gyi-Kakasszéki főcsatornán, valamint a Pusztaszéli csatornán is.

A Kútvölgyi-Kakasszéki főcsatornán 16,7 kilométer hosszon 
gyökérzónás kotrás, 4 kilométeren pedig a növényzet gépi zúzá-
sa, növényzet eltakarítása történik. A Pusztaszéli csatornán 7,6 
kilométeren szintén növényzet kaszálás valósul meg. A munkák 
a tavalyi évben kezdődtek el és 2018. május 31-ig fejeződnek be.

„A Kútvölgy-Kakasszéki és a Pusztaszéli belvízelvezető csa-
tornákon, kisebb-nagyobb szakaszokon minden évben végez 
az ATIVIZIG hasonló jellegű fenntartási munkát. A jelenleg 
munkavégzéssel érintett szakaszokon 2010-ben volt utoljára 
jelentősebb gépi beavatkozás. A Kútvölgy-Kakasszéki csatorna 
Kútvölgy település alatti részén két éve történt iszapolás, ennek 
folytatása történt meg az elmúlt időszakban 16,8 km hosszban” 
– tájékoztatta szerkesztőségünket az ATIVIZIG.
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Minden jog fenntartva!

Zsótér Katalin:  
„A gyermekek  

a legfontosabbak!”
A Székkutasi Gyermekek Tanu-

lását és Művelődését Segítő Alapít-
vány már 19 éve segíti a székkutasi 
gyermekek fejlődését. A szintén 19 
éve elnöki posztot betöltő Zsótér 
Katalinnal beszélgettünk az ala-
pítvány tevékenységéről, jövőbeli 
terveiről. 

Kutasi Hírek: Mikor jött létre a 
Székkutasi Gyermekek Tanulását és 
Művelődését Segítő Alapítvány, mi-
lyen célkitűzésekkel? 

Zsótér Katalin, az alapítvány el-
nök: Az alapítványt az Új Élet Mező-
gazdasági Szövetkezet alapította 1999-ben, és 2000-ben jegyezték 
be. Kifejezetten abból a célból alakult, hogy a székkutasi óvodások 
és iskolások oktatási – nevelési feltételeit javítsa. 

Kutasi Hírek: Hogyan néz ki ez a támogatás, segítés a gya-
korlatban? 

Zs.K.: Az iskolások például nagyon szeretnek színházba járni, mi 
álljuk a jegyeket, vagy az utazási költségeket. Az ovisok esetében 
ezt úgy valósítjuk meg, hogy az intézmény felkér előadóművésze-
ket, például bábjátékosokat, és mi fizetjük a fellépők tiszteletdíját. 
Kirándulásoknál a költségvetéshez mérten álljuk például az utazási 
költségeket teljes egészében, vagy a programokhoz kapcsolódó be-
lépőjegyek árát. Emellett a tanulmányi versenyek nevezési díját is 
támogatjuk, illetve az év végén kiosztott jó tanuló-jó sportoló könyv-
jutalmakat is az alapítvány támogatja. A hátrányos helyzetű diákok-
ra is nagyon nagy figyelmet fordítunk.

Kutasi Hírek: Az óvoda, illetve az iskola játék- és eszközál-
lományának bővítésében, fejlesztésében is segít az alapítvány?

ZS.K.: Igen, az óvoda esetében szinte soha sem elég a játékok-
ból, folyamatosan pótolni és újítani kell azokat. A közelmúltban pél-
dául volt egy pályázat, amelyen 150.000 forint támogatást nyertünk 
játékok beszerzésére, nekünk 200.000 forintra volt szükségünk, így 
az alapítvány 50.000 forinttal egészítette ki az összeget. De vásárol-
tunk már az iskolába laptopokat is, és folyamatosan fogadjuk a ta-
nárok, intézményvezetők részéről a javaslatokat, kéréseket.

Kutasi Hírek: Milyen forrásokból tartja fenn magát és segít 
az alapítvány?

Zs.K.: A személyi jövedelemadó egy százalékából. Több százezer 
forinthoz jutunk így hozzá minden évben. Emellett gazdasági társa-
ságok és vállalkozók is támogatnak bennünket. Továbbá minden év 
novemberének végén szervezünk egy bált, amelyen az óvodások 
és az iskolások műsorral lépnek fel, a költségek fedezése mellett 
a bevételeket a gyerekekre fordítjuk. Ezen az eseményen is lehet 
adományozni, nemcsak vállalkozóknak, magánszemélyeknek is. 

Kutasi Hírek: Az önkormányzattal milyen kapcsolatot ápolnak?
Zs.K.: Szoros az önkormányzattal a kapcsolat. 2015-ben például 

volt egy közös pályázatunk, a sporttelepet fejlesztettük közösen, il-
letve az ott lévő korszerű, remek játszóteret hoztuk létre. 

Kutasi Hírek: Ön mióta tölti be tisztségét, és miért döntött 
úgy, hogy részt vesz az alapítvány életében?

Zs.K.: Az alapítás óta elnök vagyok, és azért vállaltam el ezt a 
tisztséget, mert mindig is nagyon fontosak voltak számomra a gye-
rekek, hogy ők megfelelően fejlődjenek. 

Kutasi Hírek: Az idei évre milyen tervei vannak az alapítványnak?
Zs.K.: Szeretnénk az iskolában kiülőket készíttetni azért, hogy 

a természetben lehessen megtartani az órákat a diákoknak. Úgy 
gondolom, ez egy nagyon nagy élmény lenne számukra. Március 
15-re készülünk a sportkörrel és az olvasókörrel, vendégelőadó mű-
vészekkel tervezünk egy komolyabb megemlékezést a diákoknak. 

Ács Helga 

Ibolyával ünnepelték  
a magyar kultúrát

„Az egyik koronája a magyar művészetnek, hogyha magyar 
színpadi művekkel emlékezünk meg a Magyar Kultúra Napjáról” 
– fogalmazott Szabó Emese önkormányzati képviselő január 20-
án, amikor is az ünneplést a Szentesi Városi Amatőr Színkör ál-
tal előadott Az ibolya című vígjáték tette teljessé.

A Szentesi Városi Amatőr Színkör nem először járt Székkutason, de 
a mostani produkciónak több különlegessége is volt. Az egyik, hogy 
ezúttal nem kabaréválogatással készültek, hanem Molnár Ferenc Az 
ibolya című egyfelvonásosával, aminek némi aktualitása is van.

„A Múlt évben kiderült rendezőkről, színház igazgatókról, me-
nedzserekről, hogy vissza-visszaélnek a hatalmukkal, helyzetükkel. 
Ez a darab pedig arról szól, hogy egy kitartó, erkölcsös, vagy talán 
már megfáradt színházigazgató hogyan utasítja el a felkínálkozó kis 
vidéki színésznőket” – fogalmazott Dunai József, a Szentes Városi 
Amatőr Színkör egyesületi elnöke.

Jelenleg 8 taggal működik a színkör, többségében tanárok, peda-
gógusok alkotják a társulatot, de van, aki a közigazgatásban, illetve 
az iparban dolgozik. Minden héten próbálnak, illetve nagyon sok 
helyre hívják is őket.

Szabó Emese önkormányzati képviselő, kulturális tanácsnok 
az előadás felvezetőjeként is szolgáló beszédében kiemelte, hogy 
a magyar kultúrát sokféle módon, sok mindennel lehet éltetni, de 
„az egyik koronája a magyar művészetnek, hogyha magyar színpadi 
művekkel emlékezünk meg a Magyar Kultúra Napjáról”. Majd hoz-
zátette: „Ha Molnár Ferencre gondolunk, akkor szerintem gyermek-
korából, ifjúságából mindenkinek a Pál utcai fiúk jut eszébe. De 
Molnár Ferenc nemcsak író és újságíró volt, hanem rengeteg szín-
padi művet alkotott. A színházi jegyzőkönyvek szerint több mint 340 
előadása volt csak Budapesten. Én azt gondolom, hogy az ő neve, 
az ő személye méltó Székkutas számára is.” ÉR.


