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Új lelki vezetők 
Székkutason

Mind a református, mind a katolikus egyház új vezetők-
kel bővült Székkutason. A református lelkész Stefán Zoltán 
lett, a katolikus gyülekezetet pedig Roszel Norbert vezeti a 
településen. 

Roszel Norbert Kistelekről került át Tótkomlósra 2017 nyarán. 
Itt egy évet töltött el, és idén Székkutason is ellátja a teendőket. 
Már gyerekkorában úgy érezte, hogy Isten meghívta a papi hiva-
tásra. Sokat gondolkozott és mérlegelt miközben idősebb lett, 
és a pályaválasztása előtt is úgy vélte, hogy ez a hivatás nem 
csak az ő álma, hanem egy felülről származó hívás is. 

„Továbbra is, hat év papi szolgálat után is úgy gondolom, 
hogy Isten hívott meg engem erre az élethivatásra. Voltak olyan 
helyzetek az életemben, amiket Isteni csodának tudok be. Gye-
rekkoromban például estem egy óriásit, amiben nagyon súlyo-
san megsérülhettem volna, és csúnyán kerülhettem volna ki 
a helyzetből, de csodával határos módon megúsztam. Ezt az 
esetet sem tudom hova tenni, és úgy vélem, hogy egy felsőbb 
beavatkozás történt” – mesélte el Roszel Norbert.

Stefán Zoltán Kárpátaljáról érkezett Székkutasra, Juhász And-
rás, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese meghívásá-
ra. Augusztus közepétől vezeti a közösséget, akikkel már sikerült 
is összeismerkednie. Elmondta, hogy egy nagyon barátságos, 
nyílt és segítőkész közösséget ismert meg a családjával együtt. 

„Hivatásomból kiindulva első sorban a Református Egyház-
községet szeretné gyarapítani. Szeretnék minden korosztályt 
Istenhez vezetni, és a keresztény értékeket eljuttatni az embe-
rekhez. Már az apai nagyapám is református lelkész volt, és volt 
lehetőségem végig követni a lelkészi szolgálattal járó megannyi 
áldást és örömöt. Jómagamat is, ifjú korban megszólított az Úr, 
és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon szép és embereket szol-
gáló hivatás. Természetesen nem magunk dicséretére, hanem 
Istenére” – fogalmazott Stefán Zoltán. 

Sz. Viktor

A közigazgatásnak 
erősítenie kell a magyar 

falu megtartóerejét
Olyan közigazgatást kell kialakítani, amely képes erő-

síteni a magyar falu megtartóerejét, segít megőrizni az 
ország hagyományos területi szerkezetét – jelentette ki a 
Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkár ok-
tóber 17-én, Szegeden.

Tuzson Bence sajtótájékoztatón kifejtette, a magyar falu 
megtartóerejének erősítése nélkül nem lehet Magyarország 
jövőjéről beszélni.

– Úgy kell alakítani a közigazgatás szervezetét, hogy az ál-
lam szolgáltatásai a falvakból éppen úgy elérhetők legyenek, 
mint a városokból – mondta az államtitkár, hozzátéve: köze-
líteni kell egymáshoz az igazságügyi, belügyi és közigazgatá-
si szervezetrendszert.

A kormányablakok lehetővé teszik, hogy az emberek 
gyorsabban és hatékonyabban intézhessék ügyeiket. A je-
lenleg működő 295 kormányablak mellett újabbak kialakí-
tását is tervezik. Emellett növelnék a mobil kormányablakok 
számát is, a cél az, hogy a buszok eljussanak szinte az ösz-
szes településre, lehetővé téve az összes ügytípus elintézé-
sét helyben – közölte a politikus.

A közigazgatás átalakítása során mintegy hétszáz ügytípus 
egy részét megszüntetnék, másik felét egyszerűsítenék vagy 
a szakmailag illetékes kamarákhoz telepítenék – tudatta az 
államtitkár. A politikus fontos feladatnak nevezte a digitali-
zációt. Mint mondta, jelenleg is sok olyan ügy van, melyet 
elektronikusan el lehet intézni, a közigazgatásban azonban 
130 féle szakrendszer működik, amelyek átjárhatósága nem 
biztosított teljesen. A közigazgatás területére is be kell hozni 
a mesterséges intelligenciát, olyan szoftverrobotokat alkal-
mazva, melyek képesek kiváltani a lassabb, manuális mun-
kát – érvelt.

Kérdésre válaszolva Tuzson Bence kifejtette, a közigazga-
tás átalakítása nem leépítés-, hanem szolgáltatásközpontú. 
Az ügyek áttekintése jelenleg folyik, ez után határozható 
meg, mi az az optimális létszám, amellyel a feladat ellátható.

forrás: mti.hu

2018. november 7-én (szerdán), 11 és 15 óra között 
a Magyar Vöröskereszt Hódmezővásárhelyi és Székkuta-
si Szervezete véradást szervez a Murgács Kálmán Műve-
lődési Házban.

Tudnivalók a véradásról

Véradó lehet bárki, aki
• aki egészséges
• 18-65 év közötti
• legalább 50 kg
Hányszor adhatok vért?
• 365 napon belül: a nők négyszer, a férfiak ötször
• két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie
Mennyi időt vesz igénybe?
• átlagosan 30-45 percet
Mire figyeljek?
• véradás előtt és után egyél-igyál bőségesen
• véradás után kerüld a fizikai megterhelést
• amennyiben a szúrás helyén elváltozást tapasztalsz, 

vagy nem érzed jól magad, fordulj orvoshoz
Miért jó vért adni?
• Mert megmentesz 3 életet
• mert a véradás egyben szűrővizsgálat is

A véradásra hozd magaddal személyi igazolványo-
dat, lakcímkártyádat, valamint TAJ-kártyádat!
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1956 hőseire emlékeztek Székkutason
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére 

rendezett emlékműsort a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gá-
bor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézménye valamint 
Székkutas Község Önkormányzata. Az ünnepséget pénteken 
a Kovács István Emlékházban tartották. 

Magyarországon az élet a 2. világháborút követően gyökeres-
tül felfordult az élet. Nemcsak a világégés következményeivel, 
hanem a kommunista hatalomátvétellel és annak minden vele-
járójával meg kellett küzdenie a kor embereinek. 

Országszerte ellenállási mozgalmak jöttek létre, amelyek a 
Rákosi-rendszer szörnyűségei ellen tiltakoztak – megbújva, fél-
ve, mégis óriási emberi erőt megmozgatva. Ha ezek az ellen-

állási mozgalmak nincsenek, talán az 1956-os forradalom sem 
történik meg soha. A térség egyik meghatározó ellenállói a fe-
hér gárdisták voltak, akik között a kutaspusztai fiatalok is szép 
számban megtalálhatók voltak. 1949 és 1950 között szervez-
kedtek a fiatalok. Miután felgöngyölítették az ellenállást, az első 
tárgyalás során majd’ 30 fiatalt ítéltek el. A két vezetőt, Blahó 
Jánost és Kovács Istvánt halálra ítélték, majd kivégezték. 

Kovács Istvánról azóta faluházat is neveztek el Székkutason. 
Itt, az egykori fehérgárdistáról elnevezett emlékházban rótták le 
tiszteletüket a székkutasiak 1956 hősei előtt. 

„A forradalom elbukott, de hatása mégis óriási volt. A szabad-
ságért küzdő magyarok hősökké váltak a nyugat szemében. A 
mai napon ezekre a hősökre emlékezünk, akiknek volt bátorsá-
ga fellázadni egy zsarnoki rendszer ellen, a szovjet elnyomás el-
len. Harcoltak, küzdöttek, szenvedtek és meghaltak a szabadsá-
gért. Ez az ünnep máig ható példaképe a hősies erőfeszítésnek” 
– fogalmazott az ünnepségen Patyi Éva, a Hódmezővásárhelyi 
Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézményének 
vezetője. 

Emlékező műsort a székkutasi általános iskolások adtak, aki-
ket Kovács Lászlóné készített fel. A gyerekek többek között elé-
nekelték a „Magyar vagyok!” című dalt is. 

A faluházból a menet először az 1956-os emlékműhöz, majd 
a Fehér Gárda mozgalom tiszteletére emelt kopjafához vonul-
tak, ahol a település elöljárói és civilek helyezték el az emléke-
zés koszorúit. 

ÉR. 
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Aktualitások a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Csongrád megyei szervezeténél

Az Agrárkamara aktualitásairól volt szó a Rádió 7 október 
17-i Napraforgó című műsorában. Szél István, az Agrárgaz-
dasági Kamra Csongrád Megyei elnöke és Szűts László, a 
Csongrád Megyei Agrárkamara igazgatója volt a vendég. 

Egy nagyon fontos feladat vár az elkövetkező napokban azok-
ra a gazdákra, aki terület alapú támogatást igényeltek az idén, 
ugyanis a Magyar Államkincstár elvégezte az adategyeztetés ki-
küldését a támogatással kapcsolatban. A 13 ezer támogatásból 
megyénkben körülbelül 10 ezer benyújtás falugazdászok segít-
ségével történt, azok, akik meghatalmazással nyújtották be a je-
lentkezést, azok a meghatalmazott fél segítségével végezhetik el 
a javításokat, az így jelentkezettek száma több mint 250 ügyfél, 
akiknek az egyeztetést meg kell ejteni a napokban. Az esetle-
ges hibákat tartalmazó végzést az államkincstár elektronikusan 
küldi meg, amire oda kell figyelni, a dokumentumok átvételétől 
10 napon belül kell az esetleges egyeztetésre váró adatokat kor-
rigálni. Szűts László kiemelte, hogy a gazdák mindenképpen ér-
deklődjenek a falugazdászoknál. A kifizetések az államkincstár 
részéről megindultak, akik a megfelelő feltételekkel töltötte ki 
igényét jelentős összegben részesül hektárra vetítve. 

A megyében 40 falugazdász dolgozik jelenleg, ami hét járásra 
oszlik, minden településen szolgálnak, ügyfélfogadásra minden 
ügyben és kérdésben nyitottak gazdák számára. 

Műsorunkban szót ejtettünk a jelenlegi szárazság és eső-
mentesség kapcsán az öntözésről, mely kulcskérdés nemcsak 
Csongrád megyében, hanem az egész országban, a kamara? 
karöltve a vízüggyel stratégiai megvalósításon dolgozik a fa-
lugazdászok ebben is szerepet kapnak, hiszen felmérésre ke-
rülnek azok a harmadlagos vízművek melyek a megyében az 
öntözéssel érintett / érinthető területen vannak. Szél István hoz-
zátette, hogy az elmúlt 110 évben a csapadék 10%-al csökkent 
Magyarországon, amely globális tendencia is. „Mindenfélekép-
pen 20 éven belül 1 millió hektárt kell, öntözhetővé tegyünk ah-
hoz, hogy nemcsak a versenyképességünk, hanem az asztalra 
kerülő ételeink is magyarok? és kiváló minőségűek legyenek”- 
emelte ki a kamra elnöke. 

A szervezeti átalakításokra az agrárkamara igazgatója el-
mondta, hogy azért volt szükség, mert olyan sebességgel válto-
zik a világ, hogy erre a szervezetnek is reagálnia kell. A jelenleg 
működő 7 körzetes rendszert munkaszervezési okokból 5 kör-
zetre csökkentik, kialakításuknál földrajzi és munkaszervezési 
szempontok lettek figyelembe véve, 5-8 fős csapatok munka-
végzése és hatékonysága a jövőben menedzsment szempont-

ból jobban megoldható.  A legfontosabb cél az átalakításban, 
hogy a falugazdász a papírügyekkel, a gazdálkodó a földdel, az 
állatokkal és a mezőgazdasággal foglalkozzon. 

Szél István műsorunkban a „JÉGER-ről)” az-az az országos 
jégkármérséklő rendszerről is beszámolt. A rendszer próbaide-
jét éli, a gépkezelők ezt működtetik, kár nem érkezett még, az 
egész országot lefedő problémákat fedi. A megyében 40 darab 
gépből 13 automata, a fennmaradót manuális gépkezelők mű-
ködtetik. Az ezüst jodid kibocsátású masina az emberi szerve-
zetre nem káros.

 Vendégeinket a fúrt kutakról is kérdeztük, mely kérdésre 
Szűts László elmondta, hogy ez év december 31-ig bírságmen-
tesen a kutak bejelenthetőek, a cél az lenne, hogy az alföldön 
működő illegális fúrt kutak tulajdonosait érintő költségek ne 
terheljék túlzottan az érintetteket. Emellett a fontos kérdés a ta-
lajvíz védelme, valamint a felszíni vizekkel jelenleg pazarlóan 
gazdálkodunk, ennek a megoldása is fontos. Az agrárkamara az 
idei év végi határidőt 2020 év végéig kívánja kitolni. 

Startol október végén az Agrár Road Show, első megállóként 
Bakson, egy gazdafórummal várják az érdeklődőket. A megye 
különböző pontjain és állomásain tartandó rendezvény sorozat 
elsődleges célja az információ átadás és szerzés a helyi gazdák-
tól, tapasztalatok és felmerülő problémák megvitatása és szak-
mai előadások, programok szervezése. 

Farkas Emese
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Dalolva köszöntötték az időseket Székkutason
Október 6-án rendezték meg Székkutason a II. Murgács 

Kálmán Dalos Találkozót a Művelődési Házban. Egyúttal Idő-
sek Napja alkalmából köszöntötték a szépkorúakat, illetve 
az aradi vértanúkról is megemlékeztek.

Szinte teljesen megtelt a Murgács Kálmán Művelődési Ház. 
Egyrészt köszöntötték az időseket, akik a család meghatározó 
szereplői, példaképek a fiatalabb generáció tagjai számára. Szél 
István polgármester köszöntőjében kiemelte, „jó az öreg a ház-
nál”.

„Jó az öreg a háznál, mert nélküle nem is boldogulnánk. Az 
öreg barát vagy rokon sokat, önzetlenül segít. Segít a család 
egyben tartásában, segít a gyerek, az unoka vagy a dédunoka 

emberré nevelésében. Nekem például gyermekkorom megha-
tározó alakjai voltak, példaképeim lettek és maradtak a nagy-
szüleim” – fogalmazott Székkutas első embere.

Köszönetképpen, illetve saját maguk szórakoztatása céljából 
következett a műsor, amelyet a II. Murgács Kálmán Dalos Ta-
lálkozó résztvevői szolgáltattak. A fellépők sorából nem marad-
hattak ki a helyiek, azaz a Murgács Kálmán Nóta Klub, valamint 
a Mozgáskorlátozott Csoport Trió sem. Emellett érkeztek dalos 
csoportok Csongrádról, Orosházáról, Szegvárról, Gyuláról, vala-
mint Csanytelekről is.

Tóth Antalné, a Murgács Kálmán Nóta Klub egyik vezetője 
elmondta, hogy erre az alkalomra vidám magyar nótákkal ké-
szültek, hiszen ezzel is azt szeretnék sugallni, hogy a nyugdíjas 
lét nem feltétlenül kell, hogy szomorú legyen, nagyon vidáman 
is telhetnek a munkával töltött, aktív élet utáni évek.

A rendezvény keretein belül az aradi vértanúkra is megem-
lékeztek. Szabó Emese kulturális tanácsnok, önkormányzati 
képviselő az ünnepség hangulatát két verssel is emelte beszé-
dében.

ÉR.

Családi események
Szeptember hónapban:

Születés: Banka Éva és Mihalj Kovac-nak Dominik Mihály, 
Hódi Enikő és Szabó Norbertnek Bence, Pál Katalin Ilona 
és Verók Csabának Nimród, Tóth Mária Rozália és Szabó 
Jánosnak Hanna utónevű gyermekük

Házasságkötés: nem volt

Elhalálozás: Tóth Pál

Friss információkat érhetnek el 
a Facebookon, Székkutas község 

hivatalos oldalán.
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Szél István: A mezőgazdaság 
jövedelemtermelő, családot eltartó hivatás

A magyar termelők és a magyar termékek védelme érde-
kében hatékony magyar tulajdonú bolthálózat létrehozását 
sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei 
elnöke. Szél Istvánnal az első elnöki esztendő tapasztalatai-
ról, az öntözésfejlesztésről, a jégkármérséklő rendszerről és 
a magyarok zöldség-, gyümölcsfogyasztási szokásairól is be-
szélgettünk.

Lassan egy éve tölti be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Csongrád megyei elnöki tisztségét. Hogyan összegezné az öt-
éves ciklus első esztendejének eredményeit, tapasztalatait?

November végén lesz egy éve, hogy egyhangú szavazással az 
agrárgazdasági kamara megyei elnökévé választottak. Munkámat 
hat társadalmi megbízatású alelnök segíti, egytől egyig sikeres és 
elismert személyek. Elnökségünk hetente ülésezik, és átlagosan 
ötven, a termőfölddel kapcsolatos adásvételi ügyről hoz döntést. 
Nyitottak vagyunk a gazdák alulról jövő elképzeléseire, képvisel-
jük érdekeiket: felkaroltuk többek között a homokháti spárgások 
vagy a Székkutas környéki, varjúkárokkal küzdő gazdák ügyét, és 
szerepet vállaltunk abban a fantasztikus eredményben, hogy ol-
talom alatt álló földrajzi jelzéssel látták el a Makói petrezselyem-
gyökeret. Sikerként tekintek a Magyarok Kenyere – 15 millió búza-
szem programra, melynek keretében idén 263 adományozó 9000 
kg lisztet adott össze, amit idén novemberben és decemberben 
osztunk szét. Részt vettünk emellett a kormány öntözésfejlesztési 
stratégiájának keretében a megyei felmérésben, 3700 gazdálko-
dót kérdeztünk meg. Arra is büszke vagyok, hogy 25 800 regiszt-
rált őstermelő és 1800 családi gazda van a megyében. Közel 40 
falugazdász dolgozik a hálózatunkban, ők állnak mindennapos 
kapcsolatban a mezőgazdasági termelőkkel, az állattartókkal és 
az állattenyésztőkkel. 

Milyen segítséget nyújtanak a falugazdászaik a termelőknek?
Falugazdászaink évente közel 10 ezer területalapú támogatást 

adnak be a 13 ezer megyei kérelemből. Közel 200 ezer hektárra 
nyújtunk be területalapú támogatást a megyében, ebből 147 ezer 
hektár a szántó, 34 ezer hektár a legelő és 3 ezer hektár az ültet-
vény. 

Milyen programokkal készülnek a következő hónapokban, 
amikor kicsit kevesebb a munka a földeken?

November elején indul, és február végéig tart majd az a 25 
állomásos fórumsorozatunk, amelyen beszámolunk a gazdálko-
dóknak az idei tevékenységünkről. Meghívjuk a településeken élő 
gazdákat, szakemberek tartanak majd előadásokat, tanácsadást, 
és lehetőséget nyújtunk a kötetlen beszélgetésre, amelynek során 
elmondhatják a problémáikat.

Körvonalazódnak már a következő esztendő fő célkitűzései 
is a kamara Csongrád megyei szervezeténél?

Egyik fő törekvésünk a falugazdász-hálózat professzionalizálá-
sa. A jelenlegi 7 helyett, 5 körzetet hozunk majd létre, lesz kör-
zetvezető falugazdász, aki alá 8-10 falugazdász tartozik. Azt kíván-
juk elérni, hogy a falugazdász foglalkozzon a napi papírügyekkel, 
értesítse a gazdálkodót a határidős feladatokról, a gazdálkodó 
pedig teljes mértékben a földre, az állatokra, a mezőgazdaságra 
összpontosítson. Sikertörténetünk a jégkármérséklő rendszer, 
ami Európában egyedülálló módon egy a teljes országot lefedő 
biztonsági rendszer. Az idei próbaév után reményeink szerint jövő-
re kiforrott technológiát és működést tudunk biztosítani. Idén 42 
gazdától érkezett jelzés jégkárral kapcsolatban, amit jó számként 
könyvelünk el, ahhoz képest, hogy egyre váratlanabbak és kiszá-
míthatatlanabbak az időjárás változásai, és az elmúlt 30 év legzi-
vatarosabb nyarának voltunk elszenvedői. Az öntözésfejlesztés a 
harmadik fontos terület, ahol előre kell lépnünk, hiszen tragikus 
elmaradásban vagyunk más országokhoz képest – az agrárkama-
ra elkötelezett emellett. 

Mit tud ez ügyben tenni a megyei agrárkamara?
Országos kérdésről lévén szó, támogatjuk a kormányzati törek-

véseket. Ami a felszíni öntözésfejlesztést illeti, a kamara stratégiai 
célként tűzte ki, hogy 20 éven belül legalább 1 millió hektárnyi 
földet tudjunk öntözni. Luxus, hogy ma rengeteg víz folyik át az 
országon, illetve ki onnan úgy, hogy nem használjuk azt öntözésre. 
Remélem, a következő uniós ciklusban a közös agrárpolitikában 
temérdek mennyiségű pénz lesz majd öntözésfejlesztésre, ami 
egyrészt hozzáadott érték, másrészt nemzetstratégiai cél. Egyre 
kevesebb a csapadék, a középhőmérséklet növekszik, ez által 
nem tudunk mindig jó termésátlagot hozni. 

Legalább ilyen fontos a kúthelyzet. A jelenlegi szabályozás sze-
rint 2018. december 31-éig lehet büntetés nélkül bevallani az úgy-
mond „illegálisan” fúrt kutakat. Az agrárgazdasági kamara ezzel 
kapcsolatban kezdeményezte, hogy legalább 2020 végéig ki lehes-
sen tolni a határidőt. Áder János köztársasági elnök úr nemrég a 
NAK-nál járt, és úgy fogalmazott, azért kell kiemelten foglalkozni 
rétegvizeinkkel, mert a víznek nemcsak bennünket, de a követke-
ző nemzedékeket is szolgálnia kell. A cél, hogy a jövőben kútfúrást 
csak akkreditált szakember végezhessen, amit magam is támo-
gatok, hiszen komoly fertőzéseket okozhatnak rétegvizeinkben a 
nem hozzáértő kútfúrók. Tehát amellett, hogy biztosítanunk kell 
terményeink folyamatos öntözését, locsolását, lehetővé kell ten-
nünk azt is, hogy utódaink tiszta és egészséges vízhez jussanak 
majd. 

Ha már többször említette az országos rangsort, hol áll 
Csongrád megye az öntözhető területek tekintetében?

Sajnos elszomorítóan kevés az öntözhető területünk, nem hasz-
náljuk ki megfelelően a Tisza és a Maros adta lehetőségeket, és a 
víztározó kapacitásunk sem megfelelő. Ezen sürgősen változtatni 
kell, Magyarország legfontosabb mezőgazdasági és nemzetstraté-
giai célja, hogy öntözzünk. Nézzük meg Izraelt: a semmi közepén  
öntöznek, és fantasztikus hozamokat mutat fel. Nem szabad, hogy 
a magyar gazdák arra panaszkodjanak, ha nem volt elég eső, ak-
kor gyenge a búzatermés. Az öntözés ügye ily módon nemcsak a 
családok kasszáját, de az ország gazdasági teljesítményét is befo-
lyásolja. Jelzem, csak akkor tudjuk megoldani a problémákat, ha 
a gazdák is érdekeltek lesznek a témában.

Mit ért ezen?
Azt tapasztaljuk, hogy rengeteg csatornát szántottak, öntöző-

csatornákat tüntettek el főleg az átkosban, de még a rendszervál-
tás után is. Ha az állam megteremti majd a szükséges infrastruktú-
rát, a gazdáknak is ki kell majd egészíteniük, és közreműködniük 
a fenntartásban, ami tulajdonképpen közös érdek. 

A jégkármérséklő rendszer tekintetében milyen volt az 
együttműködés a Csongrád megyei gazdákkal az idén?

Amint említettem, biztatóak a tapasztalatok. 42 gazdálko-
dó  jelezte felénk, hogy kaptak jeget, de legfeljebb meggymag 
nagyságút. Beigazolódott tehát, amit a kamara állított, hogy a 
leeső jég kisebb méretű lesz, és nem fog akkora kárt okozni, 
mint korábban. Aki az országos kárenyhítési alapba is belépett 
és befizette a tagdíjat, az majd segítséget is kaphat az állam-
tól. A megyében egyébként 44 gép működik, 33 manuális, amit 
magánemberek működtetnek a nap 24 órájában. A gazdákat 
számítógépes rendszeren keresztül értesíti az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat, tehát ők mondják meg, mikor kell elindítani 
és leállítani az ezüst-jodidot párologtató eszközt. Tavasszal az 
OMSZ újabb 300 milliót nyert arra, hogy még pontosabb jelzést 
tudjon adni a generátorkezelőknek, mikor jön a jég. A gazdák 
Kárenyhítési Alapba történő befizetéseiből működtetett rend-
szer tehát egyre nagyobb hatékonysággal segíti majd a terme-
lők, valamint a gépjármű- és ingatlantulajdonosok kárelhárítá-
sát.
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Az idei év sem volt kegyes a termelőkhöz, hogyan befolyá-

solta a szélsőséges időjárás a termésátlagokat?
Sajnos jelentősen befolyásolta, a búza tekintetében elmarad-

tunk a várakozásoktól. Kutatások igazolják, hogy az elmúlt 110 
évben 10 százalékkal csökkent a csapadék hazánkban, a közép-
hőmérséklet pedig a globális tendenciákhoz igazodva emelkedik. 
Belvíz és aszály szempontjából is kitett az ország. Ha az idei évet 
nézzük, tavasszal a hatalmas belvíz okozott gondokat, most pedig 
szeptember óta alig esett az eső. A gazdák kénytelenek elvetni a 
búzát, de nem jött rá eső, az őszi káposztarepce kelése is kritikán 
aluli, ami már ahhoz vezet, hogy nem lesznek jók a jövő évi termé-
sátlagok. Egyértelmű, hogy az öntözésfejlesztésre kell koncentrál-
nunk, ennek nincs is alternatívája.

Elnökké választásakor arról beszélt, szeretné, ha egyre több 
fiatalt sikerülne bevonni a mezőgazdaságba, ami egyrészt biz-
tos megélhetést ad, másrészt a magyar vidék jövőjének záloga 
lehet a saját vállalkozással rendelkező, felkészült, elkötelezett 
parasztpolgári réteg. Hogy halad ezzel? 

Elkeserítő, hogy Csongrád megyében van a legkevesebb fiatal 
gazda, holott a mezőgazdasági szerkezet szempontjából egyálta-
lán nem állunk rosszul. A mezőgazdaság, mint hivatás jellemző-
en generációról generációra öröklődik, e tekintetben hatalmas 
csapást jelentett az agráriumnak, hogy megyénkben is sokakat 
minősítettek a kommunizmusban kuláknak, vertek be a téesze-
sítésbe. Értelemszerűen eltűnt egy fiatal nemzedék, és nehéz is 
pótolni, mert a mai oktatásban részt vevő ifjak többsége jellem-
zően „nyakkendős” munkára vágyik, nem akar földdel, állatokkal 
foglalkozni. Ugyanakkor jellemző az ágazatra a szakemberhiány 
is. Nem véletlen, hogy a makói Galamb József Mezőgazdasági 
Szakközépiskolában már egy második-harmadikos traktoros 
fiatalembert ösztöndíjjal támogat egy szegedi székhelyű mező-
gazdasági vállalkozás, azonnal munkát ajánl neki érettségi után, 
és alaphangon 350 ezer forintos bruttó fizetéssel csábítja. A mai 
mezőgazdasági cégek 50-100 milliós értékű gépei jó szakembe-
reket igényelnek. Épp most alakult meg egyébként a agrárkama-
ra megyei fiatalgazda osztálya, a célom, hogy ezt folyamatosan 
bővítsem, fejlesszem, erősítsem. 

A kormányzat kiemelten segíti az ifjú gazdákat, az országos 
programoktól várhatóak rövid távon eredmények?

Idén is több ezer fiatal gazda kapott uniós támogatást pályá-
ja megkezdéséhez. Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy a 
mezőgazdaság valóban nem könnyű munka. Én is foglalkozom 
vele, a testvérem is. Ha az ember lelkiismeretesen végzi, napi 10-
12 órát dolgozik, hétvégén is, akkor jövedelemtermelő, a családot 
eltartó hivatás, életforma. Ráadásul a magyar állam folyamatosan 
támogatja. Komoly lehetőséget látok ebben, az a kérdés, hogyan 
lehet trendivé tenni, elérni, hogy a fiatalokat egyre nagyobb mér-
tékben ide csábítsuk. 

A kamara megyei szervezete milyen eszközökkel tudja se-
gíteni a mezőgazdaság népszerűsítését az oktatási rendszer-
ben?

A kamarának külön szakképzési referense van, aki a tankerüle-
tekkel együttműködve már a 7-8. osztályos gyermekeket felkeresi, 
és elviszik őket szakmai bemutatókra, szakmai előadásokra vagy 
családi gazdaságokhoz. Igyekszünk támogatni a pályaorientációt, 
megszerettetni a mezőgazdaságot ott, ahol a fiatalnál „rügyfaka-
dást” látunk. Ismétlem, fontos érv, hogy havi 350 ezer forintos fize-
tésért keresnek manapság jó traktorost a megyében, Baranyában 
pedig félmilliós jövedelme van egy jó fejőnek vagy telepvezető-
nek. Akadnak persze jó példák is a megyében, a Homokhátságon 
egy hölgy a testvérével visz sikeres családi gazdálkodást, szántó-
földön gazdálkodnak, paprikát termesztenek, sertést tartanak, és 
megélnek belőle. Persze esetükben is a családi hagyomány foly-
tatása volt a döntő tényező. Azt kell tehát elérnünk, hogy a rend-
szerváltás utáni első generációs mezőgazdaságban apáról fiúra 
szálljon a hivatás, a gyermek vigye tovább a mezőgazdaságot, ez 
a birtokszerkezet és a magyar jövő szempontjából sorsdöntő je-
lentőséggel bír. Mindenkit óvnék attól, hogy kivágja a barackül-
tetvényt vagy szétbontsa a fóliavázakat, a versenyszférában sem 
könnyebb és jobb a helyzet, sőt!

Egy évvel ezelőtt szintén fontos céljának nevezte a hazai, 
GMO-mentes termékek fogyasztásának erősítését. Ezen a té-
ren mik a tapasztalatok, és melyek a további feladatok?

Alaptézisem: magyar polcra magyar terméket! Ez által a ma-
gyar gazdaságot, a magyar családokat erősítjük. Fontosnak tar-
tom, hogy megváltoztassuk a vásárlói gondolkodásmódot: ha egy 
áruház polcán magyar és külföldi burgonya közül választhatunk, 
akkor is döntsünk a hazai mellett, ha 3 kiló esetén 60 forinttal 
többet kell érte fizetnünk, mert azzal a magyar gazdaságot és a 
magyar családokat támogatjuk, nem pedig külhoni termelőket. 
Problémának tartom, hogy jelenleg nincs megfelelő mennyiségű 
magyar tulajdonú bolthálózat, ami segíthetné ez irányú törekvése-
inket. A magyar zöldség és gyümölcs fogyasztása is háttérbe szo-
rul, mert a szuper- és hipermarketek polcain sajnos jellemzően az 
ár dönt. Vannak persze ösztönző kampányaink, mint az Itthonról 
otthonra vagy az Európai Friss Kalandok, Fruttival és Veggivel, de 
még rengeteg a tennivalónk, hiszen a zöldség- és gyümölcsfo-
gyasztásban az uniós rangsor végén kullogunk. Ma jellemzően az 
idős emberek jóval több zöldséget, gyümölcsöt esznek, mint egy 
gyermekekkel is rendelkező fiatal házaspár, ami elszomorító. A mi 
nemzedékünk feladata, hogy megváltoztassuk a negatív trendet, 
és az egészséges életmódra, a rostban gazdag táplálkozásra ne-
veljük a fiatalokat, a magyar embereket. Hála Istennek GMO-men-
tesek vagyunk, az Alaptörvény is őrködik efölött, ami jó esély a 
jövőre nézve.

Miért?
Meggyőződésem szerint a későbbiekben helyzet- és versenye-

lőnyünk lesz abból, hogy nem a mennyiségre, a nagyobb profitra 
helyezzük a hangsúlyt a génmódosított szójával vagy búzával, ha-
nem egészséges, GMO-mentes táplálékot tudunk a magyar és a 
nemzetközi asztalokra tenni. Sajnos így is több  rossz minőségű 
termékeket fogyasztunk beláthatatlan következményekkel jár-
na, ha a gyümölcsben, zöldségben, gabonában és húsban is azt 
vennénk magunkhoz. A legbiztonságosabb, ha őstermelői táblát 
látunk a piacon: a helyi termelőtől egészséges, finom magyar 
zöldséget és gyümölcsöt vásárolhatunk. Az agrárgazdasági kama-
ra a maga részéről minden eszközzel támogatja a helyi termelői 
piacokat vagy a helyi gazdálkodók piacra jutását. 

Lázár János, a térség országgyűlési képviselője nemrég a 
makói agrárfórumon úgy fogalmazott, a magyar mezőgazda-
sági termékeket az eddigieknél sokkal erősebben és hatéko-
nyabban kellene védeni az importtal szemben. Egyetért vele?

Az uniónak vannak előnyei és hátrányai az agrárium területén 
is. Ami a szabad kereskedelmet illeti, Magyarország idén megrogy 
almából, erre mikor nemrég a budapesti nagybanira megérkezett 
a kamionnyi lengyel alma, a 100 forintos felvásárlási árat azonnal 
lenyomta 60 forintra. A számos kormányzati program és kezdemé-
nyezés ellenére alig-alig tud javulni a magyar termelők helyzete 
ebben a nemzetközi környezetben. Gazdálkodóink folyamatosan 
azzal küzdenek, hogy a külföldi termékek leverik az árakat, legyen 
szó zöldségről, gyümölcsről, húsról vagy tejről. Ezért lenne fontos, 
hogy magyar tulajdonú bolthálózattal szolgáljuk ki a hazai érdeke-
ket. Persze megkerülhetetlen az összefogás is. Erre hadd mondjak 
egy példát: jelenleg 60-100 forintért adják el az alma kilóját, de 
ha almalé formájában tennék a polcra egy magyar bolthálózat-
ban, legalább 250-300 forintot lehetne realizálni egy kiló almából. 
Ausztriában 6-8 hektáron meg tud élni egy család almatermesz-
tésből, hiszen több gazda összefogva gyümölcspréselő üzemet 
hoz létre, a termék osztrák tulajdonú hálózatba kerül, az osztrák 
ember először azt emeli le a polcról amivel az osztrák gazdasá-
got erősíti. Addig nem is engednek egy darab külföldi almát sem 
Ausztriába, amíg a hazai  el nem fogy. Ezt a fajta gondolkodásmó-
dot kellene itthon is képviselni, a minta adott, csak át kell venni. 

Az asztalra csap végre a kamara?
Az agrárgazdasági kamara elsődleges és legfontosabb célja a 

hatékony érdekképviselet. A termelőket, a feldolgozókat és bolto-
kat is képviseljük, és azt szeretnénk elérni, hogy együtt legyenek 
hatékonyak, együtt erősítsék a magyar gazdaságot, a magyar csa-
ládokat.

Forrás: promenad.hu
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Lázár elintézte – az agrártárca segít  
a varjak elleni harcban

Megoldódhatnak a székkutasi és környékbeli gazdálko-
dók gondjai. Az agrárminiszter utasította a Körös–Maros 
Nemzeti Park Igazgatóságát, hogy mindenben működjön 
együtt a károsultakkal a vetési varjakkal szembeni küzde-
lemben.

Néhány héttel ezelőtt székkutasi fogadóóráján fordultak a 
gazdálkodók Lázár Jánoshoz azzal a problémával, hogy Székku-
tas határában a tavalyi évhez hasonlóan idén is komoly, milliós 
nagyságrendű károkat okoztak a vetési varjak a napraforgóban 
és a kukoricában. Sőt, a sóshalmi gazdák szőlőjét is megdézs-
málták. Az országgyűlési képviselő segítséget és közbenjárást 
ígért.

– A kormányhoz és az Agrárminisztériumhoz fordulok, hogy 
káralapot hozzanak létre a gazdáknak, illetve fontolják meg: 
a nemzeti park területén ültessenek kukoricát és napraforgót, 
hogy a madarak ne vándoroljanak onnan el – mondta akkor a 
politikus.

A védett madarakat az utóbbi években telepítették a Körös–
Maros Nemzeti Park területére. Gyérítésükre nincs lehetőség, 
de Lázár János elkötelezett amellett, hogy a gazdálkodók nem 
viselhetik a pusztításuk következményeit, kapjanak állami se-
gítséget, illetve szabályok és keretek közé kell szorítani a vetési 
varjak és a mezőgazdászok keserűnek indult együttélést.

Az országgyűlési képviselő ígéretéhez híven megkereste 
Nagy István agrárminisztert, és a napokban meg is kapta a tár-
cavezető válaszát, tájékoztatását. A miniszter biztosította Lázár 
Jánost, hogy az állam nem hagyja magukra a gazdálkodókat.

Nagy István leveléből kiderül: az elmúlt években 20-25 ezer 
pár körül stabilizálódott a magyar vetésivarjú-állomány, ez azon-
ban így is több mint 90 százalékos csökkenés a néhány évtized-
del korábbiakhoz képest, indokolt tehát a faj védettségének 
fenntartása. Ráadásul a vetési varjú fontos fészeképítő több 
olyan faj számára, mely maga nem rak fészket, emellett gyéríti a 
rovarkártevőket, amivel hasznos hajt a mezőgazdaságnak.

A miniszter azt írja, a Körös–Maros Nemzeti Park igazgatósá-
gának adatai szerint 300–1000 példány mozgott és mozog itt a 
térségben, és a gazdákkal való együttműködésnek köszönhe-
tően jelentős mértékben csökkent az okozott kár nagysága és 
az érintett termelők száma is 2017-hez képest. Ennek ellenére 
tovább kell erősíteni a kooperációt, de oda kell figyelni a vadász-
ható fajok, a balkáni gerle és az örvös galamb elleni fellépésre 
is, hiszen azok hasonló pusztítást végeznek.

Nagy István ennek érdekében tehát arra utasítja a nemzeti 
park igazgatóságát, folytassa a szoros együttműködést a székku-
tasi vetésivarjú-telepek környezetében gazdálkodókkal, segítse 
őket a megfelelő agrotechnikára, a választandó kultúrákra, a 
riasztási módszerekre vonatkozó tanácsadással, valamint a ké-

sőbbiekben is kérje meg a térségre az egységes vetésivarjú-ri-
asztási engedélyt. A gazdálkodóknak azt javasolja, a nemzeti 
park tanácsadása szerint végezzék a gazdálkodást, és szükség 
esetén a riasztási lehetőségek teljes spektrumát használják ki: 
területi jelenléttel, riasztó hanghatással, rémzsinórral, solymász-
madárral, fegyveres riasztással tartsák távol a varjakat.

A miniszter egyúttal utasítja a tájegységi fővadászt, hogy mű-
ködjön együtt a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával a 
vetési varjú lőfegyveres riasztásában, illetve jelzi: a balkáni gerle 
és örvös galamb jelentős kártétele esetén a vadkárelhárítást is 
igénybe lehet venni, hiszen a vadászható vadfajokkal szemben 
a területen folytatott fegyveres gyérítés a vetési varjak egyedeit 
is távol tartja.

Elrendeli továbbá, hogy a Körös–Maros Nemzeti Park Igaz-
gatósága monitorozza a vetésivarjú-állományt, a különböző 
kárcsökkentési és riasztási módszerek hatékonyságát. A moni-
torozás eredményei alapján pedig a gazdálkodókkal együttmű-
ködésben kell kidolgoznia a hosszú távú kezelési javaslatot.

Mindezeken túlmenően az Agrárminisztérium megvizsgálja, 
hogy a Vidékfejlesztési Program keretében lehetne-e támogatni 
a vetésivarjú-telepek környezetében folyó gazdálkodási tevé-
kenységet, például a gazdálkodók kockázatközösségét, amely-
ben a gazdálkodók egy közös káralapot hoznak a Vidékfejlesz-
tési Program támogatásával.

Forrás: promenad.hu
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Trócsányi: a Sargentini-jelentés sérti  
Európa jogbiztonságát

A hódmezővásárhelyi Emlékpontban mutatták be Trócsá-
nyi László Párizsi napló, avagy ami a nagyköveti jelentések-
ből kimaradt, 2010. július – 2014. június című kötetét, amely 
után az igazságügyi miniszter aktuális kérdésekről, a Sar-
gentini-jelentésre adandó válaszról, a közigazgatási bíróság 
szervezeti felállításáról, illetve a jogászképzés lehetőségei-
ről adott interjút portálunknak.

Kutasi Hírek: Miniszter úr! A Sargentini-jelentést szep-
temberben igen érdekes módon fogadta el az Európai Par-
lament. A kormány álláspontja szerint a jelentés a hazánkra 
irányuló nyomásgyakorlás része. Ön szerint mi a jelentősé-
ge és a célja a Sargentini-jelentésnek?

Trócsányi László: Egy valódi jelentés tényeken alapuló, 
elmélyült munka eredménye. Sargentini asszony egy politi-
kai pamfletet készített, amelyben témaköröket sorol, mint de-
mokrácia, jogállam, valamint a hatalommegosztás és az igaz-
ságszolgáltatás függetlensége, amelyeket pusztán jól csengő, 
hangzatos kifejezésként használ fel tényleges elemzés nélkül, 
s a hozzájuk fűzött hányavetett mondatok azt sugallják, mintha 
Magyarországon katasztrofális állapotok lennének. Állítja, hogy 
hazánkban a külföldiek nem szívesen látott vendégek. Ugyan-
akkor a jobboldalisággal cseppet sem vádolható Le Monde köz-
li, hogy a Szegedi Tudományegyetemen itt tanuló Afrikából, és 
a világ számos területéről az angol, vagy a frankofon képzésre 
érkezett hallgatók remekül érzik itt magukat. Nem félnek, nem 
állítják, hogy nincs demokrácia, vagy szólásszabadság. A Sar-
gentini-jelentés azonban mindezeket elhallgatja.

Mindazon által a nyugati médiában és egyetemeken rendkí-
vül nehéz megjeleníteni a magyar álláspontot, miután úgy vélik, 
hogy annak közlése zavart okozhat a saját országukban. Ezért a 
magyar pozíciók nem tudnak megjelenni oly módon, hogy az 
hitelesen adjon számot a magyarországi helyzetről. A Sargenti-
ni-jelentés alkalmas arra, hogy politikai vita alakuljon ki a ma-
gyar jogállamiság helyzetéről. Nem Európa egységét szolgálja, 
amikor egy országot a vádlottak padjára ültetik és egy vádiratot 
közölnek vele, politikai elfogultsággal. Európa történelmében, 
kultúrájába, vannak hasonló és különböző pontok, ennek meg-
felelően bizonyos kérdésekről másként is gondolkodhatunk. 
Az egyfajta gondolkodás igénye a monolitikus társadalmakra 
jellemző. A demokrácia arról szól, hogy több fajta módon gon-
dolkodunk, és ezen nézetek képviselői tisztelik egymást, még 
ha nem is értenek egyet. Tisztelni a mások álláspontját, még ha 
nem is értek vele egyet – ez a demokrácia!

Kutasi Hírek: Október közepén a Kormány megtámadja a 
Sargentini-jelentést. Mi a kormány stratégiája, mivel készül-
nek a harcra?

Trócsányi László: Az Igazságügyi Minisztérium már készíti 
keresetét az Európai Bírósághoz, mert a dokumentum elfogadá-
sának módja kifejezetten jogellenes, jogbiztonságot sértő volt. 
A voksolásnál tartózkodó szavazatokat nem vették figyelembe, 
mert ha megtették volna, nem lett volna meg a kétharmad. Az 
uniós jog és az Európai Parlament belső szabályzata egyértel-
műen fogalmaz: a jelentést minősített többséggel kell elfogadni, 
s a tartózkodókat figyelembe venni a minősített többség megál-
lapításakor. Aki nem akar szavazni, az nem nyom gombot, vagy 
kimegy a teremből, de aki gombot nyom, az szavaz, s a tartózko-
dás gomb megnyomása azt jelenti, hogy az illető képviselő nem 
szavazta meg a jelentést.

Az is furcsa, hogy két nappal a szavazás előtt kértek véle-
ményt az Európai Parlament Jogi Szolgálatától a szavazás mene-

téről. Azt sem értettük, hogy ezt a véleményt miért ettől a szolgá-
lattól kérték, amikor ebben az Ügyrendi, vagy az Alkotmányügyi 
Bizottságnak kellett volna állást foglalni.

Beadványunk nem halasztó hatályú, ez a politikai vita az 
európai parlamenti választásokig hullámokat fog verni, ám a 
vitára készek vagyunk, s az érveinket elő fogjuk adni, állás-
pontunkat meg fogjuk védeni. Én, mint jogász szeretek tények 
alapján beszélni. Beszéljünk az Alkotmánybíróság hatáskö-
réről! Szívesen teszem, mert volt alkotmánybíróként tudom, 
miről van szó. A magyar bírói testületnek több hatásköre van, 
mint sok más olyan országnak, amelyek most nem esnek kri-
tika tárgyává.

Nem lehet kettős mércét alkalmazni, megkülönböztetve 
„régi” és „fiatal” demokráciákat! Megkülönböztetni úgy, hogy a 
régiekben mindent lehet, míg a törékeny fiatalokat óvni, nevelni 
kell! Ezt Közép-Európa nem kívánja, nekünk is van hangunk és 
véleményünk, amit figyelembe kell venni és tiszteletben kell tar-
tani. Magyarország több mint 1000 éves történelmi múltra tekint 
vissza.

A folyamat szabályai nem rögzítettek, a szerződések erről 
hallgatnak, így nem látjuk előre a jövőt. Lesznek tárgyalások, 
de ezek a menetét és tartalmát homály fedi, de lelkiismeretünk 
tiszta, nyugodt szívvel állunk a megbeszélések elé, hiszen min-
den kérdésre – mint eddig is – tudunk válaszolni.

Kutasi Hírek: Hogyan áll az elkülönült közigazgatási bí-
ráskodás szervezetrendszerének kialakítása?

Trócsányi László: A közigazgatási bíráskodás a rendszer-
váltás mostohagyermeke. A rendszerváltáskor, 1989-90-ben 
mindenki az Alkotmánybíróság felállítását tartotta fontosnak, 
ami helyes is volt, de a közigazgatási bíráskodás nem kapott a 
súlyának megfelelő figyelmet. Ma jutottunk el oda, hogy meg 
tudjuk teremteni a közigazgatási bíráskodás szervezeti függet-
lenségét: Esztergomban létrejön a Közigazgatási Felsőbíróság, 
és megkezdi működését az országban a nyolc Közigazgatási 
Törvényszék.

Az állampolgárok jogainak védelmére jön létre a szakmailag 
nagyon erős, színvonalas közigazgatási bíráskodás, mégis van-
nak, akik azt állítják, hogy ezzel a jogállamiságot tiporjuk. Pont 
az ellenkezője igaz: az állampolgárok jogi védelmét erősítjük. 
A bírák feladata lesz mérlegelni a közérdek és az egyéni érdek 
közötti ellentétet, s ha Európában szétnézünk, látjuk, hogy a 
tagállamok felében működik elkülönült közigazgatási bíróság, 
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Megkezdődtek  
a munkálatok  

a Murgács Kálmán 
Művelődési Háznál

Energetikai korszerűsítést végeznek az intézményen.
A fejlesztések a “VP-6-7.4.1.1-16 – Művelődési Ház energeti-

kai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat 
keretein belül, közel 55 millió forintból valósulnak meg.

A Murgács Kálmán Művelődési Ház energetikai korszerűsíté-
se magában foglalja a födémszigetelést, a tetőzet cseréjét, va-
lamint napelemek telepítését. A projekt összköltsége 48 millió 
forint, amelyből 7,2 millió forint a vállalt önerő.

A képeket Székkutas község hivatalos Facebook-oldala tette 
közzé.

Forrás: promenad.hu

amely visszahat a közigazgatás tudományára és a közigazgatási 
politikára is.

E törvény elfogadásával a jogállamiságot erősítő intézményt 
vezet be a Parlament, s számomra disszonáns vélemények 
azok, amelyek valamiféle pártbíróság létrejöttét vizionálják, s 
azt állítják, hogy a Fidesz a közigazgatást maga alá söpri. Ezek 
a vádak ismét a politikai pamflet, a hírlapi kacsák kategóriájába 
esnek, hiszen a minisztériumban hozzáértő szakértőkkel vég-
zünk komoly munkát, amelyhez magam is a nevem is adom. 
S ha erről vita lesz akár Magyarországon, akár Európában, azt 
meg fogjuk vívni szakmai szinten. Mi nem a jogállamiság rom-
bolására szegődtünk, hanem arra, hogy azt erősítsük.

Kutasi Hírek: Mit várnak az új közigazgatási bírósági 
rendszer felállításától? Hogyan segítheti, miben befolyásol-
hatja ez a térségben működő közigazgatás rendszerét és 
ezen keresztül az itt élők hétköznapjait?

Trócsányi László: A vásárhelyi és makói ügyeket továbbra 
is Szegeden intézik majd a Közigazgatási Törvényszéken. Most 
egy bíróval ül szemben az állampolgár. Az egyes ügyeket ala-
posabban fogják megvizsgálni a bíróságok, s a közigazgatás 
minden joghatást kiváltó cselekvése megtámadható lesz a bí-
róságok előtt, így akár szabályzatokat lehet bíróság elé vinni. 
Kiszélesítettük a bírói utat, az állampolgárnak sokkal több jogi 
eszköz áll rendelkezésére, mint eddig, pozitív irányba mentünk 
el, s ennek a pozitív hatásait a polgárok is fogják érezni.

Kutasi Hírek: Sok szó esett a jogi képzés fejlesztéséről 
is. A Szegedi Tudományegyetem közvetlen közelségében 
vagyunk, ön szerint mennyire felel meg a jelenlegi képzési 
struktúra azoknak az igényeknek és elvárásoknak, amit egy 
frissen végzett jogásszal szemben támaszt a munkaerőpiac, 
vagy éppen a közigazgatás?

Trócsányi László: Az Igazságügyi Minisztérium költségve-
tésében minden évben ötszázmillió forint van elkülönítve a 
jogászképzésre. Büszke vagyok, hogy a félmilliárd forint fele a 
vidéki jogi karokra jut ösztöndíj formájában, hiszen a jogász-
képzés nagyrészt önköltséges, kevés az államilag finanszírozott 
hallgató. Egy tanévben nagyságrendileg a joghallgatók egyhar-
madának járulunk hozzá a tanulmányaihoz. A másik kétszázöt-
venmilliót pedig jogtudományi kutatásokra fordítjuk, a doktori 
iskoláknak biztosítunk támogatást, segítjük a nemzetközi verse-
nyeken való részvételt és képzést, azaz befektetünk a fiatalokba, 
s a velük foglalkozó tanárokba. Összességében a jogászképzés 
színvonalát igyekszünk emelni, s ha ez sikerül, olyan hallgatók 
kerülnek ki a jogi karokról, akik magas színvonalon lesznek ké-
pesek részt venni a jogi életben.

Ehhez jó szaktudás kell, színvonalas szakmai gyakorlatok, 
stabil nyelvtudás és megfelelő önbizalom, ha ezt a területet 
kívánják művelni. Az nem elégséges cél, hogy valaki csak tel-
jesítse a vizsgákat. Abban pedig biztos vagyok, hogy mind a fi-
ataloknak és szüleiknek, mind a PhD hallgatóknak fontos a kép-
zésükbe fektetett támogatás és bizalom, ami meg is fog térülni.

Kutasi Hírek: Mit tart szükségesnek változtatni a jogász-
képzés területén?

Trócsányi László: Lényeges cél a „nemzetköziesítés”, hogy 
a fiatalok biztos német, angol, vagy francia szakmai nyelvtudás-
sal bírjanak, járjanak a világban, legyenek nemzetközi kapcso-
lataik, hiszen önbizalmat csak akkor lehet szerezni, ha élnek 
az előttük álló lehetőségekkel. Az elméleti tantárgyak fontosak, 
azokat el kell sajátítani, de mellette részt kell venni a nemzetkö-
zi szakmai életben. Büszke vagyok a Szegedi Tudományegye-
temre, ahol sok képzés folyik idegen nyelven, s ha ebben a hall-
gatók eredményesen vesznek részt, hasznukra fog válni életük 
során.

Arnay

További hírek Székkutasról: 
www.radio7.hu
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Szülők és gyerekek együtt mozogtak Székkutason
Székkutas Község Önkormány-

zata és a Székkutasi Líbor Ilona 
Óvoda Családi sportnapot rende-
zett a Székkutasi Sportcentrum-
ban. Az október 6-i mulatságon az 
ovisok a szüleikkel együtt fociz-
hattak, zumbázhattak, és külön-
böző sportos vetélkedőkön vehet-
tek részt.

Mint tudjuk, a sportolás fontos 
része az egészséges életmódnak. A 
mozgásnak sokféle formája létezik, 

így mindenki eldöntheti, hogy melyik ágát szeretné űzni. Az vi-
szont nagyon fontos, hogy a szülők már kicsi koruk óta a moz-
gás szeretetére neveljék a gyermekeiket. Székkutason pedig 
működik ez a fajta szemlélet. Ezt bizonyítja a szombat délelőtt 
megrendezett Családi Sportnap.

A rendezvény keretein belül szülők és gyermekeik együtt tud-
tak mozogni, és közösen tapasztalhatták meg a mozgás örömét. 
Volt kötélhúzó verseny, ahol a pedagógusok és a szülők is erő-
síthették a az ovisok csoportjait. A labdasportok közül a labda-
rúgást emelték ki, és egy izgalmas apa-fia mérkőzést láthattak 
a szurkolók, de volt biciklis ügyességi verseny is, a Magyar Au-
tóklub támogatásával.

A napot egy zumba edzéssel zárták a megjelentek, ahol töb-
bek között zorbáztak és még a kacsatánc is előkerült. A ren-
dezvényt az EFOP - 3.9.2.-16-2017-00028 – Humán kapacitások 
fejlesztése térségi szemléletben – kezdeményezett térségek 
„GYERMEKEINK A JÖVŐ” humán szolgáltatások minőségének 
fejlesztése Csongrád megyében című pályázat részeként való-
sították meg, így minden résztvevő egy egészséges ajándékcso-
magot kapott, amiben müzliszeletek és gyümölcsök voltak.

Sz.Viktor


