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A helyi gazdákat védi a törvény a földspekulánsokkal szemben
A Szegedi Ítélőtábla két, precedens jellegű ítéletet hozott 

ezekben a napokban a Magyar Állam, illetve a gazdák kere-
setére, melyekkel a kormányzati szándéknak megfelelően a 
helyben élő kisgazdálkodók birtokába juttatja a termőföldet 
– értesült a Promenad.hu.

Beszámoltunk róla, a minap egy székkutasi fórumon több 
gazda is arra panaszkodott, hogy a földárveréseket követően 
az új, sokszor nem is környékbeli tulajdonosok nem fogadják 
el a bérlők haszonbérleti szerződéseit, illetve akadt olyan eset, 
hogy hiába volt a bérlőknek elővásárlási joguk, nem ők kapták 
meg a liciteken a földterületeket, hanem például Békés megyei 
nagygazdák. A kormányzat egyértelmű, határozott és világos 
ugyanakkor szándéka az, hogy a helyi gazdálkodók juthassanak 
a földtulajdonhoz. A kialakult jogvita kapcsán a Promenad.hu 
utánajárt az ügynek, és megtudta, hogy aki hátrányos helyzetbe 
került, annak érdemes mihamarabb bírósági úton érvényesíteni 
igazát, hiszen a jogszabályok és a törvények a kis magyar gaz-
dákat védik!

Mintegy 400 ügyben képviseli a pórul járt helyi gazdákat Varga 
István ügyvéd és ügyvédi irodája, aki a Magyar Állammal együtt 
arra törekszik, hogy a földárverések révén valóban a helyben 
élő, a termőterületet használó, abból a családot fenntartó ma-
gyar gazdákhoz, ne féljünk kimondani: a magyar parasztokhoz 
kerüljenek a földek. Az ügyvéd a földspekulánsok tulajdonszer-
zése ellen küzd, és két komoly, precedens jellegű sikerről szá-
molt be portálunknak, melyek egyértelműsítik: a törvény a helyi 
gazdákat védi. Szóval ha bármely bérlő orra elől távoli „nagyok” 
elorozták volna a földet az árverésén, bátran megkereshetik Var-
ga Istvánt, aki segít érvényesíteni az igazukat, és a törvényessé-
get, illetve a kormányzati szándékot helyreállítva bírósági úton a 
helyi gazdák tulajdonába juthatnak a földterületek.

– A Szegedi Ítélőtábla most szerdán, illetve múlt héten két 
olyan ítéletet hozott, melyben megváltoztatta a Kecskeméti Tör-
vényszék korábbi döntéseit, és jogerősen létrehozta az ügyfele-
im és a Magyar Állam közötti földtulajdon-adásvételi szerződést. 
Ez azt jelenti, hogy jogtalannak, törvénytelennek ítélték a Kár-
páti család, azaz a Trigo cégcsoport kalocsai fűszerpaprika-ter-
mesztésre és ökológiai termelésre való hivatkozással történt ál-

lamiföldtulajdon-szerzését. A korábbi adásvételi szerződéseket 
jogerős ítéletében hatálytalanította a Szegedi Ítélőtábla, és az 
általam képviselt gazdák és a Magyar Állam között hozta létre a 
szerződéseket. Ez már csak azért is örömteli, hiszen a kormány-
zat éppen az ilyen helyi gazdálkodóknak írta ki a Földet a gaz-
dáknak programot, nem a Nílus menti araboknak vagy a több 
ezer hektárt 
birtokolni akaró 
báróknak – fo-
galmazott Varga 
István ügyvéd, 
aki hozzátette: 
győzött az igaz-
ság, visszaállt a 
rend, ami üze-
net kell legyen 
minden magyar 
gazdálkodó szá-
mára.

A szakember 
szerint fontos 
kiemelni azt is, 
hogy a bíróság 
m e g á l l í t o t t a , 
ökológiai gaz-
dálkodásra hivatkozva nem lehet olyan területen állami föl-
det szerezni, mely leghamarabb 13 év múlva kerül birtokba. 
Szóval ha belátható időn belül nem valósítható meg ez a tu-
lajdonszerzési cél, akkor az elővásárlási jog sem illeti meg az 
adott illetőt.

Jelen esetben tehát azért volt turpis Kárpátiék elővásárlási 
jogra való hivatkozása, mert még 13 évig haszonbérbe volt adva 
a megszerzendő föld. Józan ésszel is nyilvánvaló, hogy ez „ne-
sze semmi, fogd meg jól”, magyarán szólva szó se lehet róla, 
hogy olyan ember szerezzen meg elővásárlási jogra hivatkozva 
a bérlő elől állami földtulajdont, aki 13 év múlva kezdené meg 
az ökológiai termelést – nyilatkozta a Promenad.hu-nak.

Az ügyvéd szerint szintén „nevetséges” volt Kárpátiék azon 
hivatkozása, hogy Kalocsától száz kilométerre akartak kalocsai 
fűszerpaprikát termelni, így az az álláspontja, hogy a bíróság jog-
gal érvénytelenítette az ökológiai gazdálkodásra és a kalocsai 
fűszerpaprika-termelésre vonatkozó tulajdonszerzési-adásvételi 
szerződéseiket.

Az is egyértelmű, hogy nem létezhet olyan, hogy valaki mond-
juk Sopronban lakik, papírt szerez, hogy ökológiai gazdálkodást 
akar folytatni, és Békés megyében elővásárlási joggal él: ez nem 
más, mint a joggal való visszaélés esete – magyarázta el.

Varga István portálunkon keresztül is minden helyi gazdának 
azt üzeni, nyugodjanak meg: a törvény és a jogszabály őket védi, 
az állami szándék szerint nekik jár a földtulajdon, és a jogerős 
ítéletekkel most visszaállt a világ rendje.

Forrás: promenad.hu
Borítókép: MTI/H. Szabó Sándor, Varga István fotója: MTI

Tisztelt Székkutasi Polgárok!

Székkutas Község Önkormányzata ingyenesen elszállít-
ható építési törmeléket biztosít a településen élők számára.

Az önkormányzat munkatársai a rakodás során segítsé-
get nyújtanak!

Bővebb információ kérhető Rostás Péter Alpolgármes-
ter Úrtól személyesen a Székkutasi Polgármesteri Hivatal-
ban, vagy a +3630/366-8170-es telefonszámon.

A Földművelésügyi Minisztérium 2018 januárjában hirdet-
te meg a „zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását célzó, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesz-
tések támogatására” vonatkozó pályázati felhívását. A pályá-
zat keretében lehetőség nyílt a Székkutashoz tartozó zártkerti 
besorolású Kakasszék fejlesztésére, úgymint az ott található 
utak fejlesztésére, valamint gyümölcsös telepítésére.

Az önkormányzat által benyújtott és támogatást is nyert 
pályázat keretében a 2043 hrsz-ú mintegy 210 méter hosszú-
ságú út kerül felújításra. Ez az útszakasz a kakasszéki bekö-
tőúttól jobbra leágazó út, mely a kakasszéki tavak irányába 
vezet. Az útszakasz 5 cm vastagságú kiegyenlítő, valamint 
5 cm vastagságú AC-11 aszfalt kopóréteget kap majd, mely 
útburkolat mellett, mintegy 0,5 m szélességű, 10 cm vastag-
ságú útpadka kerül kialakításra mart aszfaltból. Tekintettel 
arra, hogy az aszfaltozást követően megemelkedik az utca 
terepszintje, ezért az útszakasz jobb oldalán a szikkasztó 
árok profilozása is megvalósul.

Szintén a pályázat keretében beszerzésre és elültetésre 
kerül 100 db diófa, melyhez a szükséges területet a kakasszé-
ki származású Kovács Gábor térítésmentesen ajánlotta fel az 
önkormányzat részére.

A projekt összköltsége 7 751 195 Ft, mely 100%-ban támo-
gatott. A projekt kivitelezése 2018. november 30-ig megva-
lósul.
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Győzött a Fidesz-KDNP és Lázár János!
Április 8-án Magyarország és Székkutas is választott. Lá-

zár János és a Fidesz-KDNP elsöprő győzelmet aratott. 
A Fidesz-KDNP kétharmados többséggel rendelkezik majd 

az új Országgyűlésben. A szavazatszámlálás értelmében a 109 
egyéni választókerületből 91-ben a Fidesz-KDNP pártszövetség 
jelöltje nyert, 8-ban az MSZP-Párbeszéd szövetség, 3-ban a DK, 
1-1-ben a Jobbik, az LMP, illetve az Együtt jelöltje szerzett man-
dátumot, valamint 1 független jelölt is bejutott a parlamentbe. 
Országos listáról a Fidesz-KDNP 42, a Jobbik 25, az MSZP-Párbe-
széd 12, az LMP 7, a DK 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pedig 1 
kedvezményes mandátumhoz jutott. Az új Országgyűlésben így 
a Fidesz-KDNP-nek összesen 133, a Jobbiknak 26, az MSZP-Pár-
beszédnek 20, a DK-nak 9, az LMP-nek 8, az Együttnek és a né-
met önkormányzatnak 1-1 képviselője lesz, és 1 független jelölt 
is bejutott.

Csongrád megyében, Szegeden Szabó Sándor (MSZP-Pár-
beszéd) és B. Nagy László (Fidesz-KDNP), Szentesen Farkas 
Sándor (Fidesz-KDNP), míg Hódmezővásárhelyen Lázár János 
(Fidesz-KDNP) nyerte meg egyéni választókerületét. Utóbbi két 
politikus egyedül több szavazatot kapott, mint valamennyi ellen-
fele összesen. 

A választás estéjén Lázár János miniszter, országgyűlési kép-
viselő Hódmezővásárhelyen, a Fidesz irodában értékelt:

„Mindenkinek megtanítottuk, hogy azért a víz az úr. Mindene-
kelőtt szeretném megköszönni azoknak a makói és hódmező-
vásárhelyi polgártársaimnak, akik több mint 71 százalékkal vet-
tek részt ebben a választásban, ami megkérdőjelezhetetlenné 
teszi ennek a győzelemnek az értékét. Szeretném megköszönni 
szülővárosomnak, Hódmezővásárhelynek, mert február 25-éért 
revansot vettünk. És szeretném megköszönni annak a város-
nak, ami befogadott, és ahol otthonra leltem, Makó városának. 
Szeretném megköszönni a választókerületem 19 településé-
nek annak a közösségnek, ahol legtöbben szavaztak ránk. Ki-
rályhegyesen a leadott szavazatok 75,7 százalékát kaptuk meg. 
Szeretném megköszönni azoknak a barátoknak, akik az utóbbi 
hetekben és hónapokban mellettünk álltak. Különösképpen 
szeretném megköszönni azoknak a fideszes aktivistáknak, akik 
több százan küzdöttek velünk Magyarország függetlenségének 
megvédéséért, és akiket ebben a csatában csapatkapitányként 
Szél István vezetett. Hálás vagyok azért, hogy 16 éve együtt dol-
gozhatunk, és hálás vagyok azért, hogy a munkában én is részt 
vehettem az elmúlt hetekben a választási kampány során. Úgy 
ítélem meg, sikerült jó néhány választó polgártársunkat megy-
győzni arról, hogy érdemes elmenni szavazni. Végül szeretném 
megköszönni jelölttársaimnak is a szívós küzdelmet. A válasz-
tásokat követően együttműködést ajánlok Kiss Attila doktor úr-
nak és Rója István tanár úrnak. Az elnyert bizalmat arra fogom 
használni, hogy mindenki képviselője legyek, ne csak azoké, 
akik rám szavaztak, hanem azoké is, akik ellenem adták le a 
voksukat. Szeretnék mindenkit képviselni, szeretnék mindenki 
képviselője lenni! A választási győzelemmel kapcsolatban Or-
bán Viktortól azt tanultam, hogy amikor az ember megnyeri a 
választást, akkor két dologra van szükség: a választási győzel-
met méltósággal kell viselni és alázatosnak kell maradni. Aláza-
tot kívánok minden fideszes párttársamnak, politikustársamnak 
az előttünk álló kihívásokban! Hajrá, magyarok! Hajrá, Magyar-
ország!” – fogalmazott Lázár János. 

Székkutason a lakosság több mint 70 százaléka döntött úgy, 
hogy április 8-án az urnák elé járul. 

ÉR. 

Óvodai és bölcsődei beiratkozás a 2018/2019-es nevelési évre

A beiratkozás időpontja és helyszíne:
2018. május 2. 8.00-16.30
2018. május 3. 8.00-16.30

 

Pótbeiratkozás:
2018. május 4. 8.00-16.30

Székkutasi Libor Ilona Óvoda, Székkutasi Kismackó Családi Bölcsőde 
(6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20.)

A beiratkozás részleteiről bővebb tájékoztatás érhető el községünk honlapján 
(www.szekkutas.hu). 
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Focival várták a nyuszit Székkutason 
Április elsején rendezték meg Székkutason az első Húsvét 

Kupát, amin 10 csapat mérte össze tudását. A kispályás foci-
kupát a Mámor Diszkont csapata nyerte, így ők vihették el a 
győztesnek járó kupát. 

Már a reggeli órákban megtelt élettel a Székkutasi Sportcent-
rum, aminek csarnokában sportolók és szurkolók együtt hangol-
tak a versengésre. A mérkőzések 15 percesek voltak, ennyi idő 
állt rendelkezésére a csapatoknak, hogy a lehető legtöbb gól rúg-
ják az ellenfél kapujába. Egy csapatból 5 játékos lehetett egyszer-
re a pályán, a szabályok pedig megegyeztek a futsal szabályaival.  

A tornára 10 csapat érkezett, szerte Csongrád megyéből. Jelen 
volt a Csel-C, az In-Team, a Fifa party, a Mámor diszkont, az M-Gy 
Production, a Délút, a Hullócsillagok, az Imersy, a Nem gyanús!? 
és a Favorit csapat. A csapatokat két csoportra osztotta szervező-
ség, így egy csoportban 5 együttes mérkőzött meg egymással. A 
körmérkőzések során mindenki játszott mindenkivel, a cél pedig 
az volt, hogy a legtöbb pontot összegyűjtsék. A csoportmeccsek 
végén azok a csapatok, akik a legkevesebb gólt lőtték és a legke-
vesebb pontot szerezték, nem folytathatták a versenyt. 

Az egyenes kiesés szakaszban az izgalmak is megsokszoro-
zódtak. Itt már nem volt lehetőség javításra, amelyik csapat ve-
szített, az mehetett haza. Számos szoros és sok izgalmat hozó 
mérkőzést láthatott a publikum, volt, hogy sok góllal fűszerezve, 
és volt, hogy gól nélküli döntetlennel. Az utóbbi esetben bünte-
tőkkel dőlt el a továbbjutás sorsa. 

„Hetek óta készültünk a csapatommal erre a kupára. A hód-
mezővásárhelyi kispályás bajnokságokban is szoktunk indulni, 
azonban azok nem olyan megterhelőek, mint egy ilyen egy 
napos torna. Ilyenkor rövid idő alatt sok meccset kell játszani, 
közte pihenővel. Mire bemelegednek az izmok, vége a mér-
kőzésnek. Mire visszaáll a pulzusod, mehetsz vissza a pályára. 
Ez fejben is megterhelő, és fizikailag is. A csoportmérkőzése-
ket sikerrel vettük, és örültünk, hogy továbbjutottunk. Az első 

egyenes kieséses meccsen játszottunk a legjobban, azonban 
gólt nem sikerült szereznünk, az ellenfél kapusa mindent fogott. 
Jöttek a büntetők, amiben alul maradtunk. Csupán az vigasztal, 
hogy mint később kiderült, a bajnokcsapat diadalmaskodott fe-
lettünk. A kupát végül nem mi hoztuk el, de nem vagyok szomo-
rú, jó buli volt, jól éreztük magunkat” – nyilatkozta Szabó Viktor, 
a Délút csapat kapusa. 

Az I. Székkutasi Húsvét Kupát végül a Mámor Diszkont csa-
pata nyerte, akik a megterhelés ellenére a legfrissebbek tudtak 
maradni. A bajnok csapat tagjai: Miklós Máté, Kovács Imre, Ko-
vács Henrik, Kovács Richard, Hortobágyi Dominik, Mucsi László 
és Gáleg Ferenc. 

 K.V. 

Interjúk, közösségek, események
Helyi identitás és kohézió erősítése Árpádhalom és 

Székkutas településeken
TOP 5.3.1.–16-CS1-2017-00010

Az elmúlt évben Székkutas Község Önkormányzata kon-
zorciumi tagként pályázatot nyújtott be és nyert el „Helyi 
identitás és kohézió erősítése Árpádhalom és Székkutas te-
lepüléseken” címmel. Ez a pályázat 4 éves időszakot ölel fel, 
2018 februárjától 2022 szeptemberéig egy közösségfejlesztő 
folyamat indul el, és teljesedik ki rendezvény- és programso-
rozatok formájában. 
Konzorciumvezető: Árpádhalom Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Székkutas Község Önkormányzata és 
a Puszta Ötös Térségfejlesztő Egyesület
A pályázat teljes költségvetése a négy évre: 35.000.000 forint
Ebből a támogató szervezet 100%-ot finanszíroz. 
Elsődleges cél, hogy a helyi közösségek igényeire alapozva, 
közösségi kezdeményezéseket, igényeket támogasson, se-
gítsen kibontakozni ez a program. Ennek megalapozásához 
az első évben, vagyis 2018 évben, interjúk készülnek, közös-
ségi találkozók szerveződnek Árpádhalom és Székkutas te-
lepüléseken. Ezek alapján kibontakozik, hogy mire is van az 
érintett helyi közösségeknek szüksége, milyen programokat, 
rendezvényeket igényel a helyi közösség, és elkészül a tele-
pülések rendezvény naptára – ahogy eddig is – csak kiegé-
szül új gondolatokkal, ötletekkel, eseményekkel. Valamint 
egy cselekvési terv, amely végigkíséri a programot egészen 
2022-ig, és a tervek szerint azt követően is. 

A munkában együttműködik a Cselekvő Közösségek – 
Aktív Közösségi Szerepvállalás EFOP-1.3.1-16-00001 projekt 
is, akik szakmai segítséget, és minden projektnek mentort 
biztosítanak, aki ebben a projektben Deák Tamás kulturális 
közösségfejlesztő mentor. 

A közösségfejlesztői munkát, az interjúkat, közösségi egyez-
tetéseket, kerekasztalokat a projekt keretében alkalmazott kö-
zösségfejlesztő fogja végezni, Magyar Zita személyében, aki a 
Puszta Ötös Térségfejlesztő Egyesület titkára is egyben. 

A közösségfejlesztés folyamatáról, eseményekről a Puszta 
Ötös Egyesület facebook oldalán lehet naprakészen tájéko-
zódni, valamint a településeken hamarosan létrejövő infor-
mációs pontokon, és a települési honlapokon. 
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Lázár: Székkutas nem azt keresi, ami szétválaszt, 
hanem ami összeköt!

Lakossági fórumot tartott Lázár János, országgyűlési 
képviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter március 27-én, Székku-
tason. A Murgács Kálmán Művelődési Ház színültig megtelt 
érdeklődőkkel.

A rendezvény fő témája természetesen az agrárium jelene és 
jövője volt, de szóba került a választások tétje, valamint Csong-
rád-megye 4-es számú választókerületének országgyűlési képvi-
selőjétől ígéretet is kaptak a székkutasiak.

Az eseményt Lázár János nyitotta meg, aki elmondta, hogy 
Székkutason a falu közössége nem azt keresi, ami szétválaszt, 
hanem ami összeköt. Kiemelte az április 8-i szavazás fontossá-
gát. „Nem rólunk fognak dönteni, hanem mindenki saját magá-
ról. A családja, gyermekei, faluja, lakóhelye jövőjéről” – emlé-
keztetett az országgyűlési képviselő. 

A köszöntő után a Miniszterelnökséget vezető miniszter átad-
ta a szót Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek, akiről 
elmondta, hogy az országgyűlésben padtársa. Fazekas gratulált 
Lázár Jánosnak és Szél Istvánnak, Székkutas polgármesterének a 
munkához, mivel rendkívül imponálónak találta a falu fejlődését. A 
földművelésügyi miniszter kiemelte, hogy a szavak helyett a tettek 
fognak a mérlegre kerülni és a település fejlesztéseit folytatni kell, 
majd belekezdett beszédébe, ami egészen a mezőgazdaság 2010-
es évek utáni talpra állításáig vezette vissza a közönséget.

„Stratégiai szövetséget kötött a FIDESZ-KDNP a gazdákkal. 
A mezőgazdaság fő célja jelenleg is a megélhetés biztosítása, 
mivel csak erős, termelő gazdatársadalomban lehet egy ország 
erős” – fogalmazott Fazekas. Hozzátette: az ország növekedési 
pályán van, amit jól mutat az is, hogy másfélszeresére nőtt a 
mezőgazdaság kibocsájtása. Megjegyezte, hogy fontos kérdés 
volt a tárca számára az is, hogy miképp lehet könnyebbé tenni a 
vásárlók számára azt, hogy melyik a magyar termék; miképp le-
het meghatározni a magyar élelmiszer fogalmát. Ennek az okán 
hozták létre a magyar árukra vonatkozó törvényt.

„A magyar gazdák megélhetése a pultnál, a vásárlóknál dől el” – 
fogalmazott a miniszter, majd beszámolt arról is, hogy a jószágtartás 
plusz 40 százalékos növekedésével történelmi magaslatokat ért el.

Fazekas kiemelte a támogatások fontosságát, hiszen amíg 
életben vannak, addig tudják a gazdák tartani a lépést a döm-
ping-termékekkel és azok árával. A vidékfejlesztési programmal 
kapcsolatban elmondta, hogy a feldolgozóüzemek építése, fej-
lesztése, a gépbeszerzések, mind munkahelyteremtő beruhá-
zások, amikkel helyben gyártott termékeket lehet előállítani. A 
miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a migránsok betelepí-
tésére fordítaná az EU a LEADER pályázatokra szánt pénzeket. 

Megjegyezte: egy lopakodó pénzügyi átcsoportosítás zajlik, amit 
nem fognak hagyni.

Az adópolitikáról elmondta: a 3-4 százalékos gazdasági növeke-
désnek hála tudtak ÁFA-t csökkenteni a magyar gazdák munkáját 
dicsérő termékeken, és ezt a jövőben is folytatni kell. Kiemelte az 
élelmiszerbiztonság szerepét is, hiszen a hamisított, rossz minő-
ségű élelmiszerek a magyar termékek elől veszik el a piacot. 

Fazekas Sándor elmondta: Európa egyik legkorszerűbb ká-
renyhítési rendszere a mienk. Példaként felhozta a jégkármér-
séklő rendszer kialakítását, valamint a mezőgazdaság biztosítási 
piac újraélesztését. Tájékoztatott, hogy 50 ezer új munkahely lé-
tesült az agráriumban és 22 ezer az élelmiszeriparban, valamint 
a nettó keresetek is 49 százalékkal emelkedtek az ágazatban. 

Fazekas Sándor beszámolt arról is, hogy az agrárexport 40 szá-
zalékos növekedése miatti többletbevétel miatt a harmadik leg-
nagyobb exportpiac az országban. A jövővel kapcsolatban a föld-
művelésügyi miniszter elmondta, hogy az Európai Unióval való 
közös agrárpolitikán sok múlik. Kitért az agrárdigitalizáció, az ön-
tözésfejlesztés, az agrárerdészetek fontosságára, de hangsúlyozta 
a kézműves és biotermesztés jövőben betöltött szerepét is.

A miniszter tájékoztatta a fórumon résztvevőket, hogy a ma-
gyar gazdák továbbra is számíthatnak a kormányra.

Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő elmondta, arra 
készülnek, ha elnyerik a választópolgárok bizalmát, akkor meg-
hirdetik azt a programot, aminek az az egyszerű lényege van, 
hogy 2022-ig az összes út legyen kiaszfaltozva minden községben.

„Annak a kérésnek is eleget kell tegyünk, hogy mentsük meg 
Székkutast a belvíz fenyegette veszélytől, ezért a település bel-
vízrendezésének folytatását is tudjuk ígérni. A mi programunk 
lényege, hogy mindenki számára élhető településeket fogunk 
biztosítani, ezért tartom fontosnak, hogy minden magyar ember 
otthona száraz lábbal megközelíthető legyen” – tájékoztatott Lá-
zár János. Hangsúlyozta: a cél, hogy minden település élhetővé 
váljon, és mindenki jól érezze magát ott, ahol született.

Az elöljárók beszédei után a fórumon résztvevő lakosok kér-
dezhettek is Fazekas Sándortól és Lázár Jánostól. Többen ér-
deklődtek a földárverések és a földhaszonbérlettel kapcsolat-
ban. Volt, aki az elővásárlási jogát nem tudta érvényesíteni.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a bíróság 
a székkutasiaknak adott igazat a szóban forgó ügyekben, nem 
pedig a bajaiaknak, békéssámsoniaknak. Fazekas Sándor tájé-
koztatott, hogy 23-an vettek földet Székkutason. 

Felmerült az őstermelői státusz eltörlésének helyzete is, ami-
ről Lázár János kijelentette, nem fogják eltörölni azt.

n.j.
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A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérel-

met nyújtott be az „Iskolaközpontú helyi együttműködések 
támogatása” című EFOP-1.3.9-17 kódszámú pályázati fel-
hívásra, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga-
tásra érdemesnek ítélt. A programot, melynek célja szabadidő 
hasznos, szervezett, nevelés-oktatási folyamatokba integrált el-
töltése, a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 
Gregus Máté Tagintézménye konzorciumi partnereivel (Szék-
kutasi Olvasókör, Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelő-
dését Segítő Alapítvány, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Diáksport Egyesület) közösen valósítja meg. 

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: Szabadidős szinten egy közösségi térben minden
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00049
A támogatás összege: 40.897.183,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósítás ideje: 2017. szeptember 1- 2019. decem-
ber 31.
Projektmenedzser: Miklós Anikó
Szakmai vezető: Patyi Éva

Projekt célja:
Az iskolai időben az informális és nem-formális tanulási 

módszerekkel megvalósuló, helyi együttműködéseken alapu-
ló szervezett szabadidő-eltöltés keretében történő készség- és 
képességfejlesztés, mely segíti a tanulási motiváció felkeltését 
és fenntartását, ezzel a végzettség nélküli iskolaelhagyás meg-
előzését, a képzettségi szint javítását. A helyi, térségi együttmű-
ködések olyan, a szabadidő-eltöltés keretében megjelenő gaz-
dag és sokszínű lehetőséget kínálnak, amelyek folyamatos és 
dinamikus fejlődési lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára, 
eredményesen kiegészítve a szervezett tanulási alkalmakat (ta-
nórákat, szakköröket, a napközis tanulási időt, tanulószobát).

A megvalósuló tevékenységek rövid bemutatása:
Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli 

tevékenységek megvalósítása a köznevelési intézmény tanulóin 
kívüli célcsoportok aktív bevonásával, illetve az iskola pedagó-
giai programjában nem szereplő, a helyi civil szervezetek által 
kezdeményezett tevékenységek a köznevelési intézmény tanu-
lóinak aktív bevonásával: 

Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megszervezé-
se: rendszeres, az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó 
kiscsoportos formában megvalósuló programsorozat témaveze-
tővel - Zenemanók csoport, Gregus-Dance csoport működtetése 
Napsugár néptánccsoport működtetése. Konzorciumi partner: 
Székkutasi Olvasókör.

Sportesemények szervezése: a Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Diáksport Egyesület kezdeményezésére 10 alkalom-
mal kerül sor községi szinten a nem versenyszerű, a lakosság 
körében kedvelt, népszerű sportágak bevonásával sportese-

mények: cross-training, zumba, futógála, kerékpártúra, családi 
s portnap és egészségnap megrendezésére, focigála, kangoo, 
pilates torna, aikido bemutató.

Hagyományőrző tevékenységek előkészítése és megva-
lósítása a népi hagyományokhoz, jeles ünnepnapokhoz kap-
csolódó tematika mentén évente 10 alkalommal találkozó, 
rendezvény formájában kerül sor legalább 50 fő részvételével: 
Márton-napi rendezvény, karácsonyi ünnepváró rendezvény, 
farsanghoz és húsvéthoz kapcsolódó rendezvény, népi mester-
ségek találkozója, népi játékok találkozója és a községi szintű 
szüreti rendezvény. A programok a Székkutasi Olvasókör, mint 
konzorciumi partner aktív együttműködésével valósulnak meg, 
a néptánc gála, a májusfa-állítás és az adventi készülődés Szék-
kutasi Olvasókör által kezdeményezett, saját szervezésben meg-
valósuló rendezvények. 

Az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális te-
vékenységek közös előkészítése és megvalósítása: a résztve-
vők tudását, ügyességét felmérő és összevető program, a nem-
zeti jeles napokhoz és helyi értékeinkhez kapcsolódóan kerül 
megszervezve tanévenként 10 alkalommal, legalább 30 fő rész-
vételével verseny, vetélkedő formájában – magyar kultúra napja, 
költészet napja, a népmese napján játékos vetélkedő, Gregus 
Máté, iskolánk névadójának tiszteletére akadályverseny, szelle-
mi és ügyességi családi vetélkedő, környezetvédelmi vetélkedő, 
’56 emlékezete, többnyelvű játékos nyelvi vetélkedő, anyanyel-
vész verseny megvalósítását tervezzük a Székkutasi Gyermekek 
Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvánnyal, mint konzorci-
umi partnerrel. Új kezdeményezésű rendezvény az Alapítvány 
részéről a Petőfi nyomában-komplex műveltségi és az ’56 em-
lékezete vetélkedő megszervezése a szülők, civilek és önkénte-
sek bevonásával.

Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás 
elmélyítéséhez köthető tevékenységeket kirándulások 
formájában tervezzük: természetjáró túrák szervezése 
természetvédelmi területekre évente 10 alkalommal.  Szű-
kebb környezetünk természeti értékeink megismerésére 
4 alkalommal kerékpártúrát szervezünk a Csomorkányi 
templomromhoz, Kakasszéki-tóhoz, kardoskúti Fehér-tó-
hoz, illetve a mártélyi Tisza-holtághoz. 4 alkalommal tá-
volabbi természetvédelmi területekre, nemzeti parkokba 
látogatunk el, veszünk részt természetjáró túrákon és el-
látogatunk a szegedi Vadasparkba és a 
Füvészkertbe. A 45 főre tervezett 
buszos kirándulások célpont-
jai: Szilvásvárad, Gemenc, 
Poroszló Ökocentrum és a 
Hortobágy. Konzorciumi 
partner: Hódmezővásár-
hely Megyei Jogú Város 
Diáksport Egyesület.

Eboltás 2018. évben
A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet szerint az állattartók kö-

telesek saját költségükön minden 3 hónapos életkort betöltött 
ebet veszettség ellen beoltatni, 4 hónapos kort megélt ebet 
mikrochippel ellátni, féregteleníttetni. 

Az  összevezetéses oltásra hozott ebek oltási könyvét „Ki-
sállat Egészségügyi Könyv” szíveskedjenek magukkal hozni.

Az eboltás ára bruttó 3.500,- Ft, plusz féregtelenítés tab-
lettánként 100 Ft.

Védőoltást csak mikrochippel ellátott ebek kaphatnak.

Oltások helye és ideje:
2018. május 14. (hétfő)
1700– 1800 óra Dózsa Gy. u. daráló

2018. május 15. (kedd)1700 – 1800  óra Gregus Máté u. 38. és 
Németh L. u. sarok
2018. május 16. (szerda)
1700 – 1800 óra IV. kerület 125. Vízi József tanyája

Pótoltás:
2018. május 22. (péntek)
1700 – 1830-ig Erkel Ferenc u. mázsaház

Az oltási kötelezettség elmulasztása esetén állategészség-
ügyi bírság szabható ki.

Azt az ebet, mely életkorának megfelelő veszettségi oltás-
ban nem részesült, a tulajdonos költségére hatósági megfi-
gyelés alá kell vonni, mikrochippel meg kell jelölni, a megfi-
gyelési idő leteltével be kell oltatni.
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Jövőre három óvodás csoport indul Székkutason
Kettő helyett a következő oktatási-nevelési évben három 

óvodai csoport indulhat el Székkutason – derült ki a március 
28-i rendes testületi ülésen, amelyet rendhagyó módon a pol-
gármesteri hivatalban, a polgármester szobájában tartottak.

Jelenleg is zajlik 
Székkutason az orvosi 
rendelő felújítása, és 
így az ottani szolgálta-
tásokat a Murgács Kál-
mán Művelődési Házba 
helyezték át. Épp ezért 
nem ott, hanem a pol-
gármesteri hivatalban 
tartották meg a márci-
us havi testületi ülést. 
A megtárgyalandó kér-
dések sora érintette 
az orvosi rendelőt is. 
Hiszen a képviselő-tes-
tület megszavazta azt a 
közbeszerzési ajánlat-

kérést, amelynek értelmében mintegy 10 millió forintból való-
sulhat meg eszközbeszerzés az egészségügyi intézményben.

„Az orvosi rendelő teljes mértékű bútorzatcseréje és több 
millió forint értékben eszköz kerül majd beszerzésre, hogy ezál-
tal még jobb szolgáltatást tudjon nyújtani. Azt gondolom, hogy 

polgármesteri programomnak ez volt az egyik legfontosabb ele-
me” – fogalmazott Szél István polgármester.

Egy másik közbeszerzési eljárásról is döntés született. Ennek 
értelmében a polgármesteri hivatal és intézményeinek energe-
tikai korszerűsítése indulhat meg. A projekt közel 50 millió fo-
rintból valósulhat meg.

Emellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásár-
helyi Járási Hivatalának 2017-es évi munkájának beszámolóját 
is meghallgatták a képviselők. 2018. március 23-tól a Járási Hiva-
talnak új vezetője van dr. Végh Ibolya személyében, így termé-
szetesen ő is jelen volt a tanácskozáson, valamint dr. Szegény 
Judit hivatalvezető-helyettes is, aki összegezte az elmúlt év ta-
pasztalatait, fejleményeit.

A Székkutasi Líbor Ilona Óvodával kapcsolatban elhangzott, 
hogy a következő oktatási-nevelési évben a kettő helyett már 
három óvodai csoport tud indulni Székkutason. 62 gyermek ke-
rül az óvodába. Emiatt óvónőket és asszisztenseket kell felvenni 
az intézménybe.

Döntött a testület arról is, hogy az idén is támogatják a rend-
őrség és a polgárőrség munkáját. 2010 óta a testület a rendőrség 
részére minden évben 300 ezer forint támogatást nyújt, amelyet 
a járőrözésre, azaz üzemanyagra használnak fel. A polgárőrség 
2010 óta kap támogatást az önkormányzattól. Az első években 
100 ezer forintot kaptak, 2017 óta 300 ezer forinttal támogatják a 
helyi polgárőröket, hiszen ők társadalmi megbízatásban, lelke-
sen végzik a településért végzett munkájukat. ÉR.

1%-ok a kultúra javára

Az adóhatóság a 2016 évi rendelkező nyilatkozatok alapján kiutalt 
161.424,- Ft-ot a Székkutasi Olvasókör részére. Olvasókörünk 
2017 év során adminisztrációs, könyvelési, bankköltség, hangtech-
nikai berendezés, táncoktatás, és táncgála kellékek, szüreti hagyo-
mányőrző rendezvény zeneszolgáltatás, vendéglátás, Olvasókör Or-
szágos Találkozóin részvétel, adventi koszorú kellékek, édességek, 
adventi programok céljaira használta fel.
Köszönjük szépen, hogy az adójuk 1%-ának felajánlásával hozzájá-
rultak a programok színvonalának emeléséhez, kiadásaink részbeni 
fedezéséhez.

Kérjük kulturális programjainkat továbbra is segítse,
 rendelkezzen adója 1%-ról 

a Székkutasi Olvasókör javára.  

Adószámunk: 18479469-1-06

Jubileumi Közgyűlés
2018. március 9.

A Székkutasi Olvasókör 10 éve tevékenykedik községünk-
ben, alapszabálya szerint.  

Szívesen gondolunk a költészetnapi rendezvények, az 5 éve 
elkezdett Magyar Kultúra Napja megünneplésére. Író-olvasó ta-
lálkozók, kiállítások színesítették a falu kultúráját.  

A hagyományőrzést a néptánc oktatás bevezetésével kezd-
tük.  9 évig a néptánccsoport óvodai és iskolai tagjainak próbáit 
szerveztük, és a gálán minden évben a tanultakat bemutatták 
a gyermekek, majd Orosházán Pünkösdölő Fesztiválon vettek 
részt. A Sóshalmi Olvasókörrel közösen tartjuk a szüreti ren-
dezvényeinket, szőlőpréseléssel, műsorral, citeramuzsikával, 
szőlőlopással, bállal. Igény szerinti felnőtt tánctanfolyamaink is 
sikeresek voltak.

Olvasóköri tagjaink érdeklődési körük és lehetőségük szerint 
segítették közösségi munkánkat.

A 10 év alatt a következőkkel gyarapodtunk: 110 evőeszköz, 
tányér és teás készlet, 30 kávés készlet, 30 tál és merőkanál, 
több mint 200 pohár, 22 kancsó, számítógépek, projektor, vetítő-
vászon, hangosító berendezések, DVD és lemezjátszó, asztalte-
rítők, néptáncos ruhák, Leader és NEA pályázatok programok-
hoz, kellékekhez.

Két szobor, a Hugo Hartung és Gregus Máté szobor ötlete, ado-
mánygyűjtés és kivitelezési munkái szervező munkánk gyümölcse.

Labozár Antal I. verses kötetét az olvasókör adta ki. Két nyári 
tábor, egy festő és egy hagyományőrző tábor szervezése nagy 
sikert aratott.

Együttműködésünk jó a civil csoportokkal, a Községi Önkor-
mányzattal, a Községi Könyvtárral, az iskolával, óvodával, az Ol-
vasókörök Szövetségével, a Sóshalmi Olvasókörrel.

Elidegenedő világunkban a közösségi összetartás, a civil cso-
portok kapcsolatának fenntartása fontos feladat, melyet csak 

„alulról jövő kezdeményezéssel” és jó együttműködéssel lehet 
igazán fenntartani. Olvasókörünk mindezekre folyamatos tevé-
kenysége során törekszik. 

Hagyományőrző rendezvényeink a NEA pályázat, az önkor-
mányzati támogatás, 1%, tagdíjunk, a rendezvények támoga-
tásának bevételei tették lehetővé. Köszönetem fejezem ki 
Székkutas Község Önkormányzatának, támogatóinknak, tag-
jainknak. 

Kovácsné Rostás Erzsébet
olvasókör elnök
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Tizedik alkalommal rendezték meg Székkutason a Hagyo-
mányőrző Táncgálát a Murgács Kálmán Művelődési Házban, 
április 22-én, a „Szabadidős szinten egy közösségi térben 
minden” elnevezésű pályázat keretében.

Nem maradt üres szék délután 15 órára a Murgács Kálmán 
Művelődési Házban április 22-én, ugyanis a környék települései-
ről érkeztek táncosok, hogy megmutassák, mit tudnak. Néptánc, 
társastánc és hip-hop produkciókat is láthattak az érdeklődők, 
amihez a talpalávalót Magyar Enikő és zenekara biztosította.

Kovácsné Rostás Erzsébet, a rendezvényt szervező Székkuta-
si Olvasókör elnöke elmondta, hogy az olvasókörnek megalaku-
lása óta van néptánccsoportja.

„Néptánc gálát szerveztünk minden áprilisban a Tánc Világ-
napja alkalmából és ez természetesen úgy kerek, ha a környék 
településeiről is érkeznek fellépő csoportok” – tájékoztatott az 
olvasókör elnöke. Megjegyezte, hogy öt évvel ezelőtt volt kültéri 
kirakodóvásár és egész napos sokadalom, ahol Keleti Andrea 
táncművész volt a nap háziasszonya.

Összesen tíz produkciót tekinthettek meg az érdeklődők a 
Kankalin Néptáncegyüttes, a BFMK Tökmag-, Csillagocska- és 
Ficánka Néptánccsoportja, a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor 
Általános Iskola Gregus Máté Tagintézménye, a Székkutasi Lí-
bor Ilona Óvoda, az orosházi Eötvös József Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda Kaláris Néptánccsoportja, valamint a szegedi 
Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Isko-
la előadásában. 

Komlósiné Kis Klára néptánccsoport vezető és tanár, a Kan-
kalin Néptáncegyüttes tagja tanította be a székkutasi iskolások 
„Somogyi táncok” című produkcióját. Elmondta, hogy a gyere-
kek lelkes és befogadóak nem csak Hódmezővásárhelyen, de 
Székkutason is. 

„Szerdánként jártam ki Székkutasra és másfél órát gyakorol-
tunk egy-egy alkalommal. Január óta készülünk a Somogyi tán-
cokkal a fellépésre, és most jött el az ideje, hogy bemutassuk a 
táncunkat” – fogalmazott a tánctanár. 

Kovács Botond László, Gajda Milán Attila, Gábor Bence és 
Bánfi Gábor Zétény a Székkutasi Néptánccsoportban táncolnak. 
Elmondták, hogy az egész táncot szeretik, de mégis az a rész 
volt a kedvencük, ahol a bottal táncolnak. A fiúk közül van, aki 
egy éve és van, aki óvoda óta néptáncol.

Nagy Adrienn is a fiúkkal ropja. Elmesélte, hogy kicsi kora óta 
táncol, és nagyon szereti. 

 „Megtetszett a mozgás, az hogy fellépünk, együtt vagyunk, és jól 
érezzük magunkat. Azért fontos a hagyományőrzés, hogy a mi uno-
káink is megismerjék ezeket a szokásokat” – mondta Adrienn. 

„A tánc a lélek rejtett nyelve” – mondta Martha Graham. A gyer-
mekek, akik a színpadra álltak ezen a napon pedig ezt a közös nyel-
vet beszélték mindannyian, hiszen mindenki megnézte a másik 
produkcióját, majd a rendezvény végén mindenki összeállt, hogy 
közösen táncoljanak és ünnepeljék a tánc világnapját. 

n.j.

Táncra perdült Székkutas!


