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Szél: „Ezen a napon kell összefognunk!”
Székkutason is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharcról március 15-én. A programsorozat első 
állomásaként ünnepi istentiszteletet tartottak a református 
templomban. 

Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Jakab Zoltán Tibor 
plébániai kormányzó és Vladár Sándor református lelkipásztor.

Később  ünnepi  zászlófelvonáson  és  koszorúzáson  vettek 
részt a településen élők a ’48-as kopjafánál. Ezek után megem-
lékezés  kezdődött  a Murgács Kálmán Művelődési Házban.  Az 
eseményen az „Ott áll majd a krónikákban/Neved, pesti ifjúság” 
című szerkesztett műsort adták elő a Gregus Máté Általános Is-
kola diákjai, akiket Kovács Lászlóné tanárnő készített fel.

Köszöntőt mondott Szél István. A polgármester beszédében 
kiemelte, hogy a kitartás, a hazaszeretet végül eredményre ve-
zetett az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban. Elmond-
ta,  hogy  március  15-én  akkora  tettet  hajtottak  végre  a  haza 
nagyjai, ami nagyon sokszor nem adatott meg népünk számára. 

„Nekünk, magyaroknak meg kell becsülni ezeket a nagyszerű 
pillanatokat,  és  ilyenkor  kell  összefognunk,  hogy  nemzetünk 
naggyá  legyen”  –  fogalmazott  a  település  első embere.   Majd 
hozzátette, manapság  is harc van.  „A Magyarországra  támadó 
ellenségek nem válogatnak az eszközök között, de nekünk van 

választási  lehetőségünk.  Nekünk  Magyarország  az  első,  az  itt 
élők boldogulása” – emelte ki Szél István polgármester. 

A díszpolgári cím adományozása is megtörtént a megemlé-
kező ünnepségen. Székkutas Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a község szolgálatára tett, kiemelkedő és magas 
szintű munkássága  elismeréseként  Díszpolgári  címet  adomá-
nyozott Héjja Lászlónak. Szabó Emese  települési képviselő  is-
mertette Héjja László életútját.
Héjja  László  Mórahal-

mon  született  1953-ban. 
Édesanyja  betegsége  mi-
att,  apai  nagyapjához  ke-
rült  fiatalon,  és  így  került 
Székkutasra,  a  csicsatéri 
Héjja  Ferenc  lovas  gazda 
tanyájába.  Tanulmánya-
it  a  csicsatéri  iskolában 
kezdte.  Amikor  befejezte 
az  elemi  tanulmányokat, 
Szegedre  ment  a  Beb-
rits  Lajos  Vasútforgalmi 
Szakközépiskolába,  itt  tett 
érettségi vizsgát 1972-ben. 
A  vasútforgalmi  technikum elvégzése  után  először Hódmező-
vásárhelyen, majd Kútvölgyön kezdte meg a munkát a Magyar 
Államvasutaknál  forgalmistaként.  Ugyanebben  a  szakmában 
dolgozott 40 éven keresztül, egészen 2011 decemberéig. A mun-
ka mellett a sportok terén is kiemelkedő teljesítményeket ért el 
Héjja László. Már korán önvédelmi sportokkal kezdett el foglal-
kozni, karatézott és aikidózott. Székkutason rendszeres edzése-
ket szervezett, így Székkutason kívül a környező településekről, 
valamint Békés megyéből is érkeztek mindazok, akik meg sze-
rettek volna ismerkedni ezzel a sporttal. Az aikidóban kimagasló 
eredményeket ért el, öt danos mester lett 2017-ben.
Héjja László a díj átvétele után elmondta, hogy munka köz-

ben egyszer sem jutott eszébe, hogy ekkora jutalmat kap majd 
érte. Sőt, még most is azon 
gondolkodik,  egyáltalán 
megérdemli-e.  „Nagyon 
szépen  köszönöm  nektek, 
és  mindenkinek  sok  bol-
dogságot,  és  jó  egészséget 
kívánok” – fűzte hozzá a dí-
jazott.
A  műsor  végén  Héjja 

László tiszteletére, a szegvá-
ri  Dobbantó  Néptáncegyüt-
tes lépett fel.  sk
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Lázár: az én programomat az emberek írják
Lehetőségünk volt exkluzív interjút készíteni a 4-es szá-

mú választókerület országgyűlési képviselőjével, a Minisz-
terelnökséget vezető miniszterrel: Lázár Jánossal. Egy kávé 
mellett beszélgettünk vele országos és helyi politikáról, va-
lamint a lakossággal való személyes kommunikáció és a he-
lyi média napjainkra felértékelődött szerepéről is.

Kutasi Hírek: Elkezdődött az országgyűlési kampány, és Ön 
már leadta a szükséges számú ajánlást. Mit tart a legkiemelke-
dőbbnek az elmúlt 8 évből?

Lázár János: A legfontosabb eredmény, hogy a választóke-
rületben radikálisan lecsökkent a munkanélküliség. Két dolgot 
hirdettünk meg 2010-ben. Az egyik, hogy mindenkinek  legyen 
munkája, a másik, hogy a munkából meg  lehessen élni. Hód-
mezővásárhelyen 3450  regisztrált munkanélküli  volt  2010-ben, 
most  600  fő  körüli  az  álláskeresők  száma,  2  százalékon  áll  a 
munkanélküliség.  Makón  hasonlóan  jók  az  adatok,  ami  azt 
jelenti,  hogy  a  térségben,  aki  akar,  tud  is  dolgozni. Most  az  a 
legfontosabb,  hogy  a  munkából  mindenki  boldogulni  tudjon. 
Ha  megválasztanak  országgyűlési  képviselőnek,  azon  fogok 
dolgozni, hogy béremelések  legyenek a közszektorban,  így az 
oktatásban, az egészségügyben, a szociális ellátórendszerben, 
és a magánszektorban is.

Kutasi Hírek: Ezt hogyan lehet elérni?
Lázár János:  A  vállalkozók  támogatásával  és  a  gazdaság 

megerősítésével.  Magyarországon  tavaly  4,2  százalékos  volt  a 
gazdasági növekedés, ami jóval meghaladja az uniós átlagot. A 
Makón, Vásárhelyen és a térségben dolgozó vállalkozók kivétel 
nélkül növelni tudták a megrendelés állományukat, ami jól lát-
szik a helyi, vagy járási gazdasági adatokból is. Amennyiben van 
gazdasági növekedés, ha javulnak a vállalkozások eredményei, 
akkor emelkedni fognak a bérek is, hiszen a jó munkavállaló ma 
már érték, amire egy fejlődő vállalkozásnak figyelnie és vigyáz-
nia kell. A Fidesz olyan gazdaságpolitikát hirdetett, amelynek a 
középpontjában a kis- és közepes vállalkozások támogatása áll. 
A minimálbérről és a bérek emelkedéséről a munkaadók és a 
munkavállalók képviseleti szervei hoznak döntést. Ma azért van 
Magyarországon  ilyen mértékű gazdasági  növekedés,  és  azért 
lehet 10 százalékos nettó béremelésről beszélni, mert 2016-ban 
a munkaadók és a munkavállalók megállapodását a kormány 
segítette a munkaadókat terhelő adók és járulékok csökkenté-
sével. A jövőben a további béremelés érdekében a munkaadók 
terheit tovább kell mérsékelnünk. 

Kutasi Hírek: Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a jövő-
ben Hódmezővásárhely és Makó térségének?

Lázár János: Ez egy összetett kérdés. Más az élete és mások 
a problémái a nagyobb városoknak, és a kisebb településeknek. 
19 település, 100 ezer ember, 80 ezer választópolgár tartozik a 
körzetbe. A nagyobb városok 9-10 milliárdos  intézmény-, vagy 
közlekedésfejlesztési  beruházások megvalósításán  dolgoznak, 
annak  érdekében,  hogy  javuljon  a  térség  versenyképessége, 
míg a kistelepülésen a csökkenő születésszám és a kiüresedés 
ellen kell  felvennünk a harcot. Az országgyűlési képviselőnek, 
az  a  kötelessége,  hogy minden polgárnak  segítséget  nyújtson 
és minden településnek lehetőséget teremtsen a fejlődésre. Az 
elmúlt években ezért dolgoztam és ehhez kérek bizalmat a kö-
vetkező évekre is.

Kutasi Hírek: Az elkövetkezendő időszakban, az országgyű-
lési képviselői kampányban Ön mire fogja helyezni a hangsúlyt?

Lázár János: Március elején kezdtem a választási kampányt. 
Felkeresem mind  a  19  település  polgárait,  hogy  beszéljek  és 
egyeztessek  velük  a  közös  eredményeinkről  és  arról,  milyen 
feladatok  állnak  előttünk. Az  én programomat  az  emberek,  a 
választópolgárok  írják, hiszen azokat a problémákat, nehézsé-
geket kell megoldanom, amelyeket ők elém tárnak, vagy ami-
ben segítséget kérnek. Azért szeretnék dolgozni, hogy a válasz-
tókörzetben  élők  boldogulni  tudjanak,  függetlenül  attól,  hogy 
Vásárhelyen, Makón, Kövegyen, vagy Nagylakon élnek, és ösz-
szefogásra hívom őket Magyarország védelme érdekében.

Kutasi Hírek: A lakossági fórumokon kívül milyen terve van 
arra, hogy elérje a lakosokat?

Lázár János: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Az utóbbi idő-
ben felértékelődött a helyi elektronikus és online média szere-
pe. A portálok és a honlapok a korábbinál fontosabbá váltak a 
választókkal  való  kapcsolattartás  során.  Megpróbálok  minél 
több emberrel személyesen beszélni, és minél több emberhez 
eljutni az elektronikus és online felületeken is. Ma már alapve-
tően a helyi rádiókból, televíziókból, újságokból és a helyi inter-
netes oldalról tájékozódnak az emberek.

Kutasi Hírek: A honlap készítés ötlete hogyan jött?
Lázár János: Az emberek érdeklődnek ez iránt. A közügyek-

ről való tájékozódás és a közösség ügyeiről való diskurzus jelen-
tős része az internetes kommunikációs felületekre terelődött át. 
Olyan honlapot szerettem volna indítani, ami összefoglalja azt, 
amit eddig elvégeztem, lehetőséget ad arra, hogy a munkámat 
bemutassam,  és  megteremti  a  kapcsolattartáshoz  szükséges 
feltételeket is. Sokat fogunk még fejleszteni a honlapon. Rész-
ben újabb és újabb tartalmakkal jelentkezünk, részben pedig a 
kapcsolattartás lehetőségeit is bővítjük.

n.j.
képek: Sz. Viktor
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Honnan érkezik a segítség?
Székkutas speciális helyzetben van abból a szempontból, 

hogy a település közelében több kórház és tűzoltóállomás is ta-
lálható. Arról, hogy a katasztrófavédelem munkatársai honnan 
érkeznek Székkutasra egy esetleges tűzesethez vagy balesethez, 
Molnár Krisztina megyei katasztrófavédelmi szóvivőt kérdeztük.  

Kutasi Hírek: Ha Székkutas területén baleset vagy tűzeset 
történik, honnan érkeznek ki az egységek? 

Molnár Krisztina:  Ha  Székkutas  területéről  érkezik  lakossági 
bejelentés,  akkor  –  ugyan  Csongrád  megyéhez  tartozik  területi-
leg a település, de – elsősorban Orosházáról érkeznek a tűzoltók. 
Ők azok, akik a legrövidebb idő alatt kiérkezhetnek a káresethez, 
és fel tudják számolni azt. Természetesen, ha nagyobb horderejű 
tűzeset  vagy  közlekedési  baleset  történik,  akkor más  városból  is 
érkeznek tűzoltók. 

Kutasi Hírek: Milyen telefonszámon lehet lakossági bejelen-
tést tenni? 

Molnár Krisztina:  Nagyon  fontos,  hogy  a  112-es  segélyhívóra 
tegyenek bejelentést a lakosok. Innen nagyon gyorsan értesítenek 
bennünket, és perceken belül kiérkeznek a tűzoltó egységek. A hí-
vás beérkezése után a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szegedi főügyelete riasztja azokat az egységeket, amelyek 
a legrövidebb időn belül tudnak kiérkezni az esethez. 

Kutasi Hírek: Milyen esetekhez szokták riasztani a katasztró-
favédelem munkatársait? 

Molnár Krisztina:  Tűzesetekhez  és  balesetekhez  riasztanak 
minket a legtöbbször. Baleseteknél általában akkor riasztanak, ha 
a roncsok közé szorult egy utas, vagy ahol nem lehet máshogy fel-
szabadítani az utat, csak tűzoltói beavatkozással. 

Kutasi Hírek: A 112-es segélyhívószám tárcsázása után kell-e 
még hívni külön a rendőrséget?

Molnár Krisztina: Egy időben történik minden egység riasztása, 
így egy időben érkeznek ki a tűzoltóság és a rendőrség munkatár-
sai is. A nap 24 órájában elérhető ügyelet, mind a rendőrségé, mind 

pedig a tűzoltóságé Csongrád megyében is egy helyiségben talál-
ható, így sokkal hatékonyabban működnek együtt az egységek.
Székkutas közelében több kórház  is  található. Hódmezővásár-

helyre  és  Szentesre  szállítják  a betegeket.  Erről  dr. Bakos Attilát, 
Székkutas háziorvosát kérdeztük. 

Kutasi Hírek: Ha egy székkutasi lakóhoz mentőt kell hívni, 
honnan érkezik a mentő, illetve melyik kórházba szállítják? 

Dr. Bakos Attila:  Székkutas  ellátási  terület  szempontjából  leg-
nagyobb  részben  a  Hódmezővásárhelyi  Erzsébet  Kórház  területé-
hez tartozik sürgősségi szempontból. Ha valaki rosszul lesz, és egy 
belgyógyászati  típusú  problémája  van  –  például:  szívelégtelenség, 
szívritmus  zavar,  rosszabb  állapotú  tüdőgyulladás  –,  akkor  őket  a 
mentőautó a vásárhelyi intézménybe szállítja, a sürgősségi osztályra. 
Ez alól kivételt képeznek azok a páciensek, akik agyinfarktus alapos 
gyanújával kerülnek felvételre, ugyanis ők a szentesi kórház stroke 
centrumába kerülnek. Vannak kisebb baleseti sérülések is, melyek-
kel szintén a szentesi intézménybe szállítja a mentő a beteget. A sú-
lyos baleseti sérülteket a szegedi kórházba szállítják a kollegák. 

Kutasi Hírek: Ha valaki rosszul lesz Székkutason, kit értesít-
het, milyen telefonszámot hívhat? 

Dr. Bakos Attila: Mi reggel 7 órától délután 4 óráig vagyunk minden 
munkanapon ügyeletben. Ha valaki  rendelési  idő előtt,  közben vagy 
után  rosszul  lesz, akkor a háziorvosnak –  jelen esetben nekem –  fél 
órán belül teljes felszereléssel meg kell, hogy jelenjek. Ez alól kivétel 
az olyan eset, ha nem azonnal ellátandó problémája van a páciensnek. 
Őket rendelési idő után háznál látjuk el. A telefonszámok, amiket lehet 
hívni rosszullét esetén, egy plasztik kártyán ki lettek osztva. Először az 
ügyeleti hívószámot kell hívni: +36 70/370-3104. Ha sürgős rosszullét áll 
fent, akkor a központi 112-es segélyhívószámon kell segítséget kérni. 
A székkutasi rendelők telefonszámai:
Schneider Krisztina körzeti nővér telefonszám: +36 30/552-3086
Varga Lászlóné Anikó Körzeti nővér telefonszám: +36 30/924-1217
Dr. Bakos Attila telefonszáma: +36 30/924-1218

A magyar szabadság és a magyar népdal kettős ünnepe
Március 15-én a márciusi ifjak hőstettei és a magyar szó, a 

magyar dal előtti tisztelgés volt a székkutasi Murgács Kálmán 
Nóta Klub által szervezett dalos találkozó középpontjában, 
amelyre a térség népdalkörei érkeztek.
Székkutason nagy hagyománya van a különféle dalos találko-

zóknak,  rendszeresen szerveznek az év minden szakában olyan 
rendezvényeket, ahol a magyar nótát, a dalokat ünneplik. A már-
cius idusára szervezett dalos találkozó azonban egy újításnak szá-
mít, hiszen az idei a második alkalom, hogy megrendezik.
„Eddig Hódmezővásárhelyre kaptunk meghívást március 15-én, 

azonban  tavaly  már  Székkutason  rendezhettük  meg  ezt  az  ese-
ményt, ami nem jöhetett volna létre Szél István polgármester, illetve 
a székkutasi önkormányzat  támogatása nélkül” –  fogalmazott Kis 
Sándorné, a Murgács Kálmán Nóta Klub társvezetője, aki elmondta, 
hogy nagyon különleges dalokkal készültek erre az alkalomra.
„A mi repertoárunkban vannak olyan dalok, amelyeket a Har-

monika Klub kíséretével adunk elő, illetve éneklünk olyan dalokat, 
amelyeket még nem hallott  a közönség  tőlünk.  Sőt, úgy  tudjuk, 
hogy ezek abszolút nem ismertek. Előadunk egy Murgács Kálmán 
nótacsokrot,  illetve katonadalokat  is. Mivel ezek egyáltalán nem 
ismertek, nehéz volt betanulni őket, hiszen egy héten egyszer tu-
dunk találkozni” – tette hozzá Kis Sándorné.
Voltak olyanok a  találkozón, akik először  léptek  fel Székkuta-

son, így például a Deszki Népdalkör vagy a maroslelei Őszirózsa 
Népdalkör,  illetve  az  apátfalvi  Gyermek  és  Felnőtt  Tánccsoport. 
A  hódmezővásárhelyi  Aranykalász  Népdalkör  azonban  rendsze-
resen ellátogat Székkutasra. „Nyári alkalmakkor is  jöttünk már a 
Murgács  Kálmán  Nóta  Klub meghívásának  eleget  téve.  Nagyon 
sokszor szoktunk találkozni. Itt mindig jó a hangulat, a Harmonika 
Klub besegít, és csodálatos éneklés szokott lenni” – mondta Győri 

Sára, a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület Aranykalász Nép-
dalkörének szakmai vezetője, aki hozzátette, hogy a mostani fellé-
pésre Csongrád megyei katonadalokat hoztak Péczely Attila gyűj-
téséből,  valamint egy  ismeretlen szerző által  szerzett, a katonák 
száján többször megszólaló fogolyéneket hoztak.

A dalos találkozót az apátfalvi Gyermek és Felnőtt Tánccsoport 
műsora nyitotta meg, amelyet Szabó Emese képviselő, kulturális 
tanácsnok beszéde követett. A képviselő hangsúlyozta azt a gon-
dolatot, hogy a magyar szabadság ünnepétől egyáltalán nem ide-
gen, ha arra magyar dalokkal, nótákkal emlékezünk. Majd közö-
sen elénekelték a Kossuth Lajos azt üzente… kezdetű dalt. 
A fellépők között volt: a székkutasi Murgács Kálmán Nóta Klub, 

a  Székkutasi  Harmonika  Klub,  az  apátfalvi  Gyermek  és  Felnőtt 
Tánccsoport, a nagymágocsi Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó 
Citerazenekar, a Deszki Népdalkör, a hódmezővásárhelyi Napra-
forgó Népdalkör, a szegedi Hóvirág Nyugdíjas Népdalkör, a csong-
rádi Szalon Zenekar, valamint a maroslelei Őszirózsa Népdalkör 
és a hódmezővásárhelyi Aranykalász Népdalkör.  ÉR.
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Szél István: Másfél százalék alatt  
a munkanélküliség Székkutason 

Az április 8-i választások kapcsán Szél Istvánnal, Székku-
tas polgármesterével beszélgettünk a település múltjáról, 
lehetőségeiről, jövőjéről. 

Kutasi Hírek: Négy évvel ezelőtt milyen feladatok meg-
valósítását tűzte ki célul a székkutasi képviselő-testület, és 
ezekből mi az, ami megvalósult?

Szél István: 2014-ben, amikor a képviselő-testületet ősz-
szel  megválasztották,  a  legfontosabb  feladat  a  szennyvíz-
beruházás  minél  problémamentesebb  levezénylése  volt. 
A  szennyvízberuházás mellett  párhuzamosan ment  az  ivó-
víz-minőség  rekonstrukció  is.  Ezt  követően  az  összes  asz-
faltozott  utcánkat  újraaszfaltoztuk.  Ezek  voltak  a  legkardi-
nálisabb  kérdések  az  elmúlt  négy  évben.  Természetesen 
emellett megtörtént a 47-es út felújítása, ami Székkutasnak 
egy hatalmas segítség. 

Kutasi Hírek: Hogyan segítette ezeket a beruházásokat, 
fejlesztéseket a térség országgyűlési képviselője, Lázár Já-
nos?

Szél István: Az országgyűlési képviselő mint 2010-ben, úgy 
2014-ben  is megkérdezte, hogy mire van szüksége Székkutas-
nak. Én letettem elé azt a programot, amely Székkutas számára 
előrelépést jelentett és kértem a segítségét a megvalósításban. 
Ő pozitívan állt kéréseinkhez, és  jelentős részben tudott  is se-
gíteni benne. Lázár János mindig is nyitottan állt a székkutasi-
akhoz. 2010 óta, amit csak tudott, megtett a településért. Nem 
lehet  azzal  vádolni,  hogy nem volt  számára  fontos  Székkutas. 
Ha  a  tényeket  nézzük,  közel  8 milliárd  forint  fejlesztési  forrás 
érkezett 8 év alatt. 

Kutasi Hírek: A 47-es északi elkerülőjének megépítéséből 
mit fognak érzékelni a kutasiak?

Szél István:  Ezzel  az  átadással  a  megyeszékhelyünk  jóval 
gyorsabban lesz elérhető, így a klinikai vagy éppen az egyetemi 
központ is. Nagyon jó úton tudunk közlekedni akár Békéscsaba, 
akár Szeged irányába, ami a mobilitást és a munkahelyek elér-
hetőségét elősegíti. 

Kutasi Hírek: Milyen feladatok előtt áll még a telepü-
lés?

Szél István: A megnyert pályázatokat kell megvalósítanunk, 
ami nehéz feladat. Az építőiparban van egy robbanásszerű ár-
növekedés,  így a pályázati pénzek már nem futják ki a beru-
házásokat.  Ezért  az  önkormányzatnak  saját  költségvetéséből 
kell  finanszíroznia  ezeket  a  beruházásokat.  A  képviselő-tes-
tülettel  azon  dolgozunk,  hogyan  tudunk még  több  forráshoz 
jutni úgy, hogy a lakosságra ne rójunk plusz terheket. Az elmúlt 
nyolc  évben  a  székkutasiak  megtapasztalhatták,  milyen  az, 
amikor a polgármester és az országgyűlési képviselő kiválóan 
tud együttműködni. Az, hogy a munkanélküliség Székkutason 
másfél százalék alatti, azt jelenti, hogy az emberek munkához 
jutnak.

ÉR. 

Megújul a Nagymágocs felé vezető út
Felújítják a Székkutast Nagymágoccsal összekötő út meg-

közelítőleg 5 kilométeres szakaszát.
A munkaterületet a tervek szerint április közepén adják át a 

kivitelezőknek, ezután kezdődhetnek meg a tényleges munká-
latok, amelyek döntően a külterületi szakaszt érintik. Belterületi 
szakaszon a csatlakozó utak, kapubejárók, megállóhelyek és a 
kapcsolódó  felületek  (például  járdák) átépítése,  illetve  szintre 
emelése is a feladat részét képezi.
Külterületen,  Nagymágocs  irányában  vízelvezető  árok  tisz-

títása  is szükséges, hiszen a  jobb oldalon mélyül,  illetve a nö-
vényzet is benőtte.  Az úthoz mezőgazdasági utak csatlakoznak, 
valamint  a  külterületi  szakaszon  intenzív  nyomvályúsodás  ta-
pasztalható. A burkolat ezen a szakaszon meglehetősen egye-
netlen, felülete bomló, sok helyen korábbi útjavítások nyomait 
mutatja. Az útszakasz  további  jellemzője, hogy a csatorna ke-
resztezése után Nagymágocs  irányában az út mindkét oldalán 
található  árok, mely  részben  a  belvízelvezető  rendszer  része, 
valamint a külterületi szakaszok esetében jellemző, hogy jobb 
oldalon végig fasor található. A tervezett felújítással érintett sza-

kaszon az utóbbi években rekonstrukciós beavatkozások nem 
történtek. 
A  felújítás  által  érintett  útszakasz  hossza  4524 méter,  az  új 

burkolatot kapó útfelület szélessége pedig 6 méter lesz. 
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Biztonságot hoznak a mindennapokba 
és az ünnepekbe

Bál, bál, maszkabál, Székkutason farsang vár!

Vakcinázott előnevelt csibét 
állatorvostól rendeljen. 

Ingyenes házhozszállítás 0630/360-6662.

A Székkutasi Polgárőr Egyesület a tavalyi évben összesen 
95 esetben segített a településen lakóknak. 
Az egyesület 2015-ben vált külön a hódmezővásárhelyi pol-

gárőröktől,  azóta  önálló  szervezetként működik.  A  Székkutasi 
Polgárőr Egyesületnek jelenleg 11 tagja van, akik között találha-
tó nyugdíjas, mezőgazdasági dolgozó, egy hölgy  tagja  is van a 
csoportnak,  tehát a  lehető  legszélesebb körből merítenek. Ők 
összesen 95 esetben 825 órát teljesítettek, azaz az egy főre eső 
szolgálat 75 órát  jelent, valamint a kapott gépkocsival 3797 ki-
lométert tettek meg – tudtuk meg Uhrin Józseftől, az egyesület 
elnökétől. 
Uhrin József mintegy 20 éve csatlakozott a polgárőrséghez. 

Gyermekei akkor voltak alsós tagozatos iskolások, és az intéz-
mény vezetősége megkérte őt, hogy segítsen egy rendezvényen. 
Innentől egyenes út vezetett a polgárőri szolgálathoz. 
A munkájuk  leginkább közbiztonsági  feladatok ellátását  je-

lenti,  illetve rendezvények biztosításában is aktívan részt vesz-
nek.  Székkutas  minden  fontosabb  eseményén  jelen  vannak, 
hogy  segítsenek  abban,  hogy mindenki  biztonságban  legyen. 

Így –  többek között – ott vannak a falunapon, a motoros talál-
kozón  is. Szorosan együttműködnek a körzeti megbízottakkal, 
akikkel közösen látnak el szolgálatot. Illetve ha valaki hosszabb 
időre  elhagyja  az  ingatlanát,  például  nyári  időszakban,  akkor 
gyakran megkérik a polgárőröket, hogy nézzenek rá az üresen 
maradt épületre, telekre. 
„Szeretnénk megköszönni Székkutas Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének támogatását, ami igen csak hozzájárult 
a csapat működéséhez” – fogalmazta meg Uhrin József, aki el-
mondta, hogy az önkormányzat a tavalyi évben 300 ezer forinttal 
támogatta az egyesületet. Ezen kívül még a megyétől is kapnak 
éves  szinten 200 ezer  forintot. A  tavalyi  évben ebből  a  forrás-
ból informatikai eszközöket, a gépkocsi működéséhez szüksé-
ges  javításokat,  tartozékokat,  üzemanyagot,  valamint  ügyviteli 
kiadásokat  tudtak  finanszírozni.  A  szervezet  tulajdonképpen 
ezekből az összegekből tartja fenn magát. Épp ezért az idei év-
ben – a létszámbővítés mellett – az is egy kiemelt cél, hogy lehe-
tőség szerint minél több pályázatban sikeresen részt vegyenek. 

ÉR. 

Farsangoztak a székkutasi Gregus Máté Általános Iskola 
diákjai. A fiatalok, rendkívül kreatív jelmezeket mutattak be 
a szülők, diáktársaik és a zsűri számára, a Murgács Kálmán 
Művelődési Központban, február 23-án. A szervezők kézmű-
ves foglalkozásokkal és rengeteg meglepetéssel készültek a 
gyermekek számára, majd a mulatságot a Vackor zenekar 
interaktív koncertje zárta.

Megtelt  színes  jelmezekkel  és mosolygós  arcokkal  a  szék-
kutasi művelődési ház pénteken délután, ugyanis a helyi iskola 
diákjai ekkor tartották  farsangi ünnepségüket.
Patyi  Éva  tagintézmény  vezető  elmondta,  hogy  a  program, 

egy EFOP-os pályázat keretei közt valósulhatott meg.
„Az  első  és  legfontosabb  a  jelmezesek  felvonulása,  ahova 

többnyire alsósok öltöztek be, de egy-két felsős is kivette a far-
sangozásból a  részét. A szülői munkaközösség  is kivette a  ré-
szét a mulatságból, ők büfével és zsákbamacskával készültek. A 
tanárok, pedig kézműves foglalkozásokkal készültek a gyerme-
kek számára- tájékoztatott Patyi Éva.

27 jelmezes lépett a színpadra a Murgács Kálmán Művelődési 
Házban, szebbnél szebb jelmezekben. A kreatív ötletek közt volt 
pattogatott kukorica, könyvmoly, de találkozhattak a vendégek 
menyasszonnyal, Rómeóval és Júliával is.

Szerkesztőségünk egyik kedvence, Vanessza volt, aki tündér-
nek öltözött. A hölgy elmesélte, hogy ha varázsolni tudna, akkor 
jégkrémet varázsolna. Ezzel pedig minket is elvarázsolt.
A jelmezes felvonulás után a fiatalok kézműves foglalkozással 

és tánccal foglalták le magukat, miközben fánkjukat majszolták.
A mulatságot a Vackor zenekar interaktív fellépése zárta.

n.j.
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A nőket ünnepelte Székkutas
Március 8-án a világon mindenhol a nőket ünneplik. Ez 

alól nem lehet kivétel Székkutas sem, ahol a Murgács Kál-
mán Művelődési Házban várták a szebbik nem képviselőit, 
hogy beszéddel és műsorral is köszöntsék őket.
Szél István, Székkutas polgármestere elmondta, hogy renge-

teg virágot osztott ki a nap folyamán. „Azt gondolom, hogy sok 
esetben a nők sokkal erősebbek, kitartóbbak, magabiztosabbak 

és okosabbak is, ezért mindig meg kell őket hallgatni, valamint 
fel kell rájuk nézni. Az én kedves feleségem is sokkal higgadtabb 
és sokkal jobb észrevételeket tud tenni az életemmel, munkám-
mal kapcsolatban. Ez mind becsülendő nem csak március 8-án, 

hanem az év valameny-
nyi napján” –  fogalma-
zott a polgármester.

A szebbik nem kép-
viselői  számára  Peller 
Károly,  a  Budapesti 
Operettszínház  mű-
vésze  énekelt  operett 
részleteket.  Az  előadó 
elmondta, hogy a férfi-
ak a legtöbbször a nők-
ről  énekelnek  az  ope-
rettekben.
„Próbáltam  egy 

nagyon hangulatos 
műsort  összeállítani, 
amiben a legismertebb 
dalok  hallhatók.  Általában  dolgozom nőnapkor,  de  a  virág  az 
alapvető. Ilyenkor a kolleganőket is mindig felköszöntjük” – me-
sélte Peller Károly, aki már nyáron is járt Székkutason, a Főtéri 
Falunapokon.
A hölgyek széles mosollyal az arcukon, néha-néha a műsorhoz 

hozzászólva hallgatták és élvezték Peller Károly fellépését, aki ter-
mészetesen egy cicának sem ette meg a csöpp kis száját végül.

n.j.

Kisorsolta a Választási Bizottság – a Választási Iroda segí-
tő közreműködésével – a Csongrád megyei 4. számú országy-
gyűlési egyéni választókerületében induló 14 egyéni képvi-
selő jelölt szavazólapon szereplő sorrendjét március 5-én, 
Hódmezővásárhelyen. Három országgyűlési képviselőjelölt 
nyilvántartásba vételét azonban elutasította a Csongrád me-
gyei 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Bizottság. Így már csak 11-en kerülnek fel a szavazólis-
tára az április 8-i választáson.
Március  5-én  a  Csongrád  megyei  4.  számú  Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Bizottság nevében Feketéné 
Dr. Szemző Margit tájékoztatott, hogy a sorsolásban azok a jelöl-
tek vesznek részt, akiket a bizottság nyilvántartásba vett, akiről 
még nem döntött, de kérvényezték a nyilvántartásba vételt,  il-
letve azok, akiknek a nyilvántartásba vétel visszautasítása még 
nem jogerős. Azon jelöltek, akik még nem kérték nyilvántartás-
ba vételüket nem vettek részt a sorsolásban.
A 14 képviselő jelölt nevét tartalmazó borítékokat a választási 

bizottság tagjai, ezek után kihúzták. A kihúzott nevek sorrend-
je, a szavazólapon való megjelenés sorrendjét jelenti, amit Dr. 
Végh Ibolya aljegyző ismertetett az eljárás végén. 
A  választási  bizottság  visszautasította  Jankó  Imre,  az  Opre 

Roma  –  Cigány  Demokrata  Néppárt  országos  egyéni  képvi-
selőjelöltje  nyilvántartásba  vételét,  ugyanis  az  általa  leadott 
aláírásgyűjtő ívek ellenőrzése során kiderült, hogy a minimális 
500 érvényes aláírás helyett csak 423-at kapott. Szintén vissza-
utasította  a  bizottság  Kolompár Miklós,  a  Közösen  Egymásért 
Demokratikus Néppárt jelöltje nyilvántartásba vételét, ugyanis ő 
csak 295 érvényes aláírást gyűjtött. Valamint nem fog szerepelni 
a jelöltek között Dömötör Anikó, az Európai Roma Keresztények 
Jobblétéért Demokratikus Párt jelöltje sem, miután csak 422 ér-
vényes aláírást gyűjtött össze.

Így a jelöltek sorrendje a szavazólapon így fog kinézni az áp-
rilis 8-i választáson:
1. Lázár János – Fidesz – KDNP
2. Szimandlné Nagy Ibolya – Összefogás Párt
3. Szimandl János – Családok Pártja
4. Rója István – MSZP-PM
5. Kiss Attila – Jobbik
6. Pongrácz Gergely – LMP
7. Farkas Tamás – Magyar Kétfarkú Kutyapárt
8.  Szimandl  Tamás  –  Magyarországon  Élő  Dolgozó  és  Tanuló 
Emberek Pártja
9. Nagy Gyula Imréné – Magyar Munkáspárt
10. Kaszab Zsolt – Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
11. Jakab Tamás – Momentum Mozgalom
A jelölő szervezetek megbízott tagjainak választási bizottság-

ba delegálásával kapcsolatban is döntést hozott a grémium. A 
FIDESZ-KDNP Nagy Attilát delegálta, míg a  JOBBIK Szabó Ró-
bertet bízta meg azzal, hogy részt vegyen a bizottság munkájá-
ban. A megbízásokat a bizottság elfogadta.

n.j.

Családi események:
Február hónapban

Születés: Kenéz Tímea és Bagi Szilárdnak Fanni, Lakatos 
Anna és Kis Dávidnak Anna Jázmin utónevű gyermekük.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Baranyi  Jánosné  Fehér  Aranka,  Szántai 
Lőrincné Kis Ilona Erzsébet és Szokolay István Imre.

Tizenegy egyéni képviselő jelölt neve  
kerül a szavazólapra
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Minden jog fenntartva!

A haza minden előtt – Március öröksége Székkutason
„A piros-fehér-zöld, ez a három szín egyet jelent minden-

nel nekünk, akiknek fontos ez a haza, s akik készek vagyunk 
áldozni is érte” – hangoztatta Szél István polgármester már-
cius 16-án a Székkutasi Kistermelők Szövetsége és Székku-
tas Község Önkormányzata által közösen szervezett bálon, 
amelyen a mulatozás mellett az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseiről is megemlékeztek.

Az 1990-es évek elején a néhai Rostás János gondolata volt 
az, hogy Székkutason a mezőgazdaságból élőket össze kell fog-
ni, egy összejövetelt kell rendezni nekik, amelyet minden évben 
március 15-e,  illetve a hősökre való emlékezés köré kell szer-
vezni.
Rostás János halálát követően a Székkutasi Kistermelők Szö-

vetsége is átalakult, a vacsoraestet, bált megszervezték minden 
évben. Idén már az önkormányzattal közösen: a meghívásos bál 
alkalmával mintegy 150 fő gyűlt össze a Murgács Kálmán Műve-
lődési Házba.

A  gazdatársadalom  jelenlegi  helyzetével  kapcsolatban  Szél 
István polgármester, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csong-
rád megyei elnöke a következőt nyilatkozta: „Én azt gondolom, 
hogy az elmúlt 4-6 évben a gazdák csak erősödtek. Természete-
sen a mezőgazdaság erősödik, erősödne, ha az időjárás enged-
né – ez a legnagyobb kihívás a gazdák számára. A másik nagy 
kihívás a gabona világpiaci ára. Hogyha a kőolaj ára alacsony, 
akkor a gabona ára is alacsony lesz, reménykedünk, hogy ma-
gasabb lesz a gabona ára. A helyi és a térségi gazdák kifejezet-
ten  sikeresnek mondhatóak.  Ezt mind  segítette  az  állam által 
nyújtott földvásárlás, az időben érkező területalapú támogatás, 
illetve a  rengeteg pályázat. Csakis akkor  lehetnek  sikeresek a 
gazdák, ha képesek együttműködni, és megerősödve dolgozni.”

A bál nyitányaként székkutasi fiatalok szavalatait hallhatták a 
vendégek. Bolacsek Nikolett Petőfi Sándor A XIX. század költői 
című versét, Matók Kitti a Nemzeti dalt, míg Jandsó Nóra a Ma-
gyar vagyok című költeményt adta elő.
A versek után Szél István, a település első embere mondott 

beszédet: „A piros-fehér-zöld, ez a három szín egyet jelent ne-
künk az anyafölddel, a családi házzal, a hazaszeretettel, a hon-
vággyal, az  ismerős kézfogásokkal, az első szerelemmel, min-
dennel, akiknek fontos ez a haza, s akik készek vagyunk áldozni 
is érte. 1848 önazonosságunk rögzült része. Olyan időket élünk, 
amikor megint  választanunk  kell.  Választanunk  kell,  hogy mi-
lyen országban szeretnénk élni. Olyan országban, ahol kerítés 
védi a migránsoktól asszonyainkat és gyermekeinket, vagy ahol 
beengedjük  őket?  Ahol  megvédjük  az  elért  eredményeinket, 
vagy  kiárusítják  ismét  a  külföldi  tőkének?  Ahol mi  döntünk  a 
jövőnkről vagy elfogadjuk a ránk erőszakolt diktátumokat? Nem 
szabad, hogy megtörjék hitünket, önbecsülésünket, és elvegyék 
tőlünk azokat a nehezen kivívott sikereinket, amelynek köszön-

hetően Magyarország most sokkal erősebb, mint valaha is az el-
múlt száz évben.” A polgármester beszédét Kölcsey gondolatai-
val zárta: „Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak/
Hagyd örökűl ha kihúnysz: a haza minden előtt.”.
Szabó  Emese  képviselő,  kulturális  tanácsnok  pedig  Babits 

Mihály  Ezerkilencszáznegyven  című  versének  sorait  tárta  az 
egybegyűltek elé. A báli vacsorát Vladár Sándor református lel-
kész áldotta meg. ÉR. 


