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Minden székkutasinak szeretnének 
programokkal kedveskedni

Idén is megtartották a hagyományos kulturális kerekasztal 
megbeszélést Székkutason. Az eseményen részt vettek az ön-
kormányzat dolgozói és a civil szervezetek, intézmények kép-
viselői is, hogy megtervezzék a települést érintő programokat.

Szabó Emese önkormányzati képviselő, a kulturális és civil 
ügyek tanácsnoka a tavalyi évet pozitívan értékelte, ugyanis töb-
bek között a gyermeknapi együttműködés is sikeresen megva-
lósult. Ekkor a civil szervezetek, valamint az iskola-óvoda mun-
kaközösség összefogásának köszönhetően egy palacsinta-bárt 
is megszerveztek az mulatság részeként.

A tanácsnok kiemelte, hogy a falunapokat is sikerült felfris-
síteniük és népszerűsíteniük. Hozzátette, a szüreti mulatságot 
második éve a Sóshalmi Olvasókörben rendezik meg. Ugyanis 
így egy autentikusabb helyszínen tudták feleleveníteni és ápolni 

ezt a hagyományt. Pozitívum továbbá, hogy a Székkutasi Gregus 
Máté Általános Iskola pályázati kereten belül több eseményt is 
megvalósított.

- Az önkormányzat nem csak anyagilag támogatja a rendez-
vényeket, hanem mindenféle ötlettel, segítséggel támogatást 
nyújt a közösségeknek és a civil szervezeteknek. Utóbbiakat 
kiemelném, ugyanis ők minden esetben támogatásukról bizto-
sítanak minket, ezáltal rendkívül sok programot tudunk tartani 
– nyilatkozta Szabó Emese.

Az idei programokkal kapcsolatban kifejtette, hogy gyermek-
napi és a szüreti rendezvényt szeretnék megtartani. Kiemelte a 
Motoros Klub által szervezett eseményt és a szántóversenyt is. A 
Székkutasi Olvasókör idén is bekapcsolódott a Kultúrházak éj-
jel-nappal országos programsorozatba, amely februárban veszi 
kezdetét.

Szél István, a település polgármestere úgy fogalmazott, egy 
településvezetésnek két nagyon fontos dolga van. Egyrészt, 
hogy a programok jelentős részét családi programmá tegye, 
melyre kiváló alkalmat nyújtanak a gyereknapok és sportnapok. 
Másrészt a mai világban minden lehetőséget meg kell teremteni 
annak érdekében, hogy az idősebb korosztálynak is megteremt-
hessék azokat a lehetőségeket, melyek során aktívan részt ve-
hetnek a település életében.

A civil szervezeteket továbbra is támogatja az önkormány-
zat, ezáltal minden székkutasi lakos számára számos kulturális 
programmal tehetik teljessé az idei évet is.

Forrás: promenad.hu
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Bakos Attila: „Több mint tízezer ember kerül kórházba  
az influenza szövődményei miatt”

Influenzával kapcsolatos kérdéseinkre 
a székkutasi háziorvos, Bakos Attila adott 
válaszokat.

Mit érdemes tudni az influenzaszezon-
ról, hozzávetőlegesen mettől meddig tart?

-A szezon kezdete általában december 
végétől márciusig tartó időszakban várható. 
A 2019-es évben még nem észlelték a Nem-
zeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása 

szerint a járvány kialakulásnak a jeleit. Néhány igazolt influenza 
fertőzésről tudunk országos viszonylatban eddig. Amennyiben 
idén jelentkezik a járvány, annak kezdete 2-4 hét múlva várható 
az elmúlt évek tapasztalatainak ismeretében, akár 1-2 millió la-
kost is érinthet. A legtöbben ugyan felépülnek, ám ilyenkor több 
10.000 ember kerül kórházba influenza szövődmények miatt, és 
sajnos sokan lelik még ma is halálukat évről évre közülük.

Hogyan előzhető meg az, hogy kicsik és nagyok egyaránt 
elkerüljék mindezt? Egyáltalán megelőzhető-e teljesen?

-A megelőzésnek 3 fontos pillére van: az egészséges életmód, 
a személyi higiénés szempontok betartása, és a védőoltás. Elmé-
leti síkon teljesen megelőzhető lenne a járvány kialakulása, és a 
tömeges megbetegedések elkerülése, de ahhoz a lakosság 40-
45%-os átoltottsága lenne szükséges járványügyi szakemberek 
szerint. Sajnos a jobb években sem érjük el 10-15%-os átoltott-
ságot a háziorvosok erőfeszítései ellenére sem. Az influenza lefo-
lyása általában 1-2 napos magas lázzal, torokfájással, igen rossz 
közérzettel jár, amihez gyakorta társul erős hidegrázás, végtag-
fájdalom, ízületi fájdalmak, fejfájás, köhögés. A közhiedelemmel 
ellentétben orvoshoz nem kell automatikusan elmenni, hiszen 
az influenzának nem létezik tüneti kezelésen kívül más terápi-
ája, a fentebb leírtakhoz az orvos sem tud újdonságot hozzáten-
ni. Létezik ugyan vírusellenes szer, de csak súlyos esetekben al-
kalmazandó és nagyon drága. A fertőzést pedig a rendelőkben, 
közösségi terekben másoknak is átadjuk. Fontos, hogy ilyenkor 
maradjunk otthon, ne menjünk közösségbe, iskolába, vagy mun-
kába. Általánosságban elmondható, hogy azok viszont fordulja-
nak orvoshoz, akik az említetteken kívül egyéb, súlyos tüneteket 
észlelnek: ilyenek a légszomj, zavartabb tudatállapot, 40.5 fok 
feletti, nem csillapítható láz, vagy több -3-4 napja fennálló lázas 
állapot, szokatlanul leromlott általános állapot, vagy a nagy meny-
nyiségű zöld köpet, véres köpetürítés megjelenése.

Amennyiben az adott személy megbetegszik, nagyjából 
mennyi idő, mire újra teljesen egészségessé válik?

-Az első 1-2 nehezebb napot követően az izomfájdalmak gyor-
san múlnak, és a kezdettől számított 6-7 napon belül szinte tel-
jesen tünetmentessé válnak a betegek. Aki ennél nehezebben 
javul, vagy egyáltalán nem, illetve az előzőleg említett súlyos tü-
neteket észleli, ebben az esetben orvoshoz kell, hogy forduljon.

A gyógyszereken kívül melyek azok az ételek, italok, ame-
lyeket ilyenkor fokozottabban érdemes fogyasztani és esetleg 
segíthetik a gyorsabb felépülést?

-A magasabb, 38.5 fok feletti láz csillapítására napjainkban 
már mindenki képes. Tartsunk otthon működőképes lázmérőt, 
többféle lázcsillapítót, amit ilyen esetben bő folyadékfogyasztás 
mellett akár kombinációkban is használhatunk. Érdemes hűtő-
fürdőt is gyakran alkalmazni – de csak annyira lehűtve, amit még 
kellemesnek, langymelegnek érzünk, mivel ez is bőven elég, 
hogy fél óra alatt lejjebb vigye a magas hőt. C-vitaminban dús 
táplálék, zöldségek, befőttek, könnyebb ételek, levesek esnek 
jobban ilyenkor a beteg embernek. Fontos, hogy a mézet, citrom 
levét ne forró, hanem már langyosra hűlt teába tegyük, mert más-
különben a hasznos anyagok kicsapódnak a magas hőre.Figyelni 
kell arra, hogy a szokásoshoz képest ilyenkor másfél -kétszeres 

mennyiségű folyadékot fogyasszunk, illetve akkor is együnk vala-
mennyit, ha nem is kívánjuk! Különösen figyelni kell erre a gyer-
mekek, idősek esetében.

És végül, legyen kedves röviden ismertetni az influenza el-
leni védőoltásról való tudnivalókat.

-Az oltás széles körben ingyenesen hozzáférhető az alábbi la-
kosok számára: 60 év feletti személyek, krónikus betegségben 
szenvedők (cukorbetegek, immunhiányosok, daganatban szen-
vedők, szívbetegek, légzőszervi problémákkal küzdők, stb.), vá-
randósok, gyermeket tervező hölgyek, veszélyeztetett munkakö-
rök dolgozói (egészségügyi dolgozók, pedagógusok, rendvédelmi 
szervek, állattenyésztésben, vágóhídon dolgozók, stb.). Sok eset-
ben a munkahelyen is felvehető ingyenesen védőoltás, valamint 
az egészséges lakosság számára a háziorvos is felírhatja receptre. 
A járvány kezdetéig feltétlen érdemes oltáson átesni, hiszen 10-14 
nap, mire megfelelő védelmet képes biztosítani. A leggyakoribb 
mellékhatás általában enyhe izomfájdalom, vagy az oltás helyén 
múló bőrpír, de ez sem gyakori. Az arra fogékony személyekben 
1-2 napon belül felléphet lázas állapot izomfájdalommal, de ez 
viszonylag ritka a modern vakcinák mellett napjainkban és csak 
keveseket érint. Ez egyébként is gyakran összetéveszthető a télen 
amúgy is fellépő fertőzések tüneteivel, ezért ha valaki hasonlót 
észlel, forduljon orvoshoz, ne fogja rá automatikusan a védőol-
tásra. Hiszen télen vagyunk kénytelenek oltani – óhatatlanul 
lappanghat bármilyen fertőző betegség az oltás felvételekor a 
szervezetben, ami egyébként is megbetegítene bennünket… A 
védőoltás az arra allergiás személyek kivételével mindenki szá-
mára javasolt, éljünk vele, hasznos dolog.

Forrás: promenad.hu
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Szél István: Székkutas magasabb színvonalra 
emelte a falusi életformát

Székkutas titka abban rejlik, hogy mindenki egyformán, el-
kötelezetten dolgozik a településért. A béke, az összefogás, az 
összetartó közösség a folyamatos fejlődés záloga – állítja Szél 
István polgármester, aki tele van újabb tervekkel és elképzelé-
sekkel. Interjúnkból kiderül: az őszi önkormányzati választá-
sokon újra ringbe száll a helyiek bizalmáért.

Polgármester úr, évindító interjúnk kissé szokatlan körül-
mények között, a székkutasi művelődési ház nagytermének 
színpadán készül. Mi az oka, hogy itt beszélgetünk?

A falu folyamatos fejlődése! Azt értem ez alatt, hogy jelenleg is 
gőzerővel zajlik a polgármesteri hivatal közel 70 millió forint ösz-
szköltségvetésű, teljes körű felújítása, a munkálatok idejére pedig 
átköltöztünk a művelődési házba. Rendkívül büszke vagyok rá, 
hogy az elmúlt nyolc-kilenc évben valamennyi közintézményün-
ket korszerűsítettük, a polgármesteri hivatal az utolsó a sorban: ha-
marosan modern, energetikailag is felújított, akadálymentesített, új 
ügyféltérrel bővített épületben fogadhatjuk a székkutasiakat.

Mint arra válaszában utalást tett, Székkutason az elmúlt 
nyolc évben 8 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, és a 
tavalyi esztendőben is 800 millió forintnyi beruházással gazda-
godtak. Ön mégis azt szokta kiemelni, ezeknél a számoknál is 
fontosabb a béke, az együttműködés, a kiszámíthatóság és az 
összetartó közösség. Miért?

Székkutas titka – ha szabad így fogalmazni – abban rejlik, hogy 
mindenki egyformán, elkötelezetten dolgozik a településért. Nem 
szeretném magamnak tulajdonítani a sikert, hiszen a településve-
zetők, a képviselők és a helyi polgárok is sokat tettek azért, hogy 
a település hatékonyan, zökkenőmentesen működjön, folyamato-
san fejlődjön, és az örömteli beruházások mellett remek hangulatú 
közösségi programok is színesítsék a mindennapokat. Továbbra is 
arra törekszünk, és nekem személyesen is ez az egyik legfőbb cé-
lom, hogy Székkutas sikeres, békés és összetartó település legyen, 
ne mérgezzék a légkörét politikai csatározások, melyek az elmúlt 
években szerencsére elkerültek bennünket.

Az előrelépésnek szintén fontos záloga, hogy a település 
hatékony együttműködést alakítson ki a mindenkori kormány-
zattal. A számok azt mutatják, e téren is kiváló a helyzet, de 
mennyire elégedett a kapcsolattal a polgármester?

A rendszerváltás óta tartó időszakban egyértelműen a 2010 óta 
eltelt nyolc-kilenc évben kapta Székkutas a legnagyobb segítséget 
és a legtöbb támogatást a kormánytól. A polgári-nemzeti kormány-
zat Lázár János országgyűlési képviselőnk segítségével a telepü-
lés mellé állt, ennek köszönhetően jelentős beruházásokat való-
sítottunk meg, a korábbiakhoz képest egészen más színvonalara 
emeltük Székkutas életét. Nagy sikerként értékelem azt is, hogy 
egy százalék körüli a munkanélküliség, és mindig akad öt-hat üres 
álláshely Székkutason. Úgy gondolom, ezeket kell majd mérlegre 
tenni az őszi helyhatósági választásokon.

2018-ban olyan nagyszabású beruházások indultak meg, 
vagy akár fejeződtek is be, mint az Egészségház, a művelődési 
ház, a mágocsi út korszerűsítése, a polgármesteri hivatal fel-
újítása vagy piac fejlesztése. Melyikre a legbüszkébb?

Engedje meg, hogy távolabbról indítsak: Székkutas életében és 
az én polgármesteri munkámban is a csatornázás és az azt követő 
útfelújítás volt a mérföldkő. Ekkor dőlt el, hogy a település képes az 
összefogásra, az együttműködésre, a közösségi érdekeket előbbre 
tartja az egyéni szempontoknál. Akkor és ott – fogalmazzunk így 
– „atomtámadás” érte a falut minden utcáját, ingatlanját, de az itt 
élők türelemmel viselték, hiszen megértették, hogy a 21. század-
ban a csatornázás alapinfrastruktúrának számít. A községi elöljá-
rók, a munkatársak és a lakosok is jelesre vizsgáztak. Ezt követte az 
összes aszfaltozott utca újraaszfaltozása 100 millió forintból, amivel 
párhuzamosan a 47-es utat is korszerűsítettük. Öröm volt látni és 
átélni, hogy ezeknél a nagyberuházásoknál mindenki a közösség 
érdekeit tartotta szem előtt, majd közösen arattuk le a fejlesztések 
gyümölcsét.

Utána pedig következtek az ön által már említett közintéz-
mények...

A 2014 óta tartó polgármesteri ciklus legfontosabb fejlesztése az 
Egészségház volt, mely kívül-belül megújult, és kiváló háziorvosi, 
egészségügyi ellátással, és ami legalább ilyen fontos: előremutató 
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatásokkal erősíti a közössé-
get. A művelődési házunkat is gyönyörűen rendbe tesszük. Cso-
dálatos főterünk mellett büszkék vagyunk arra is, hogy a megye 
egyik legfantasztikusabb sportcentrumának adunk otthont, ahol a 
nagy futballpálya mellett műfüves pálya, sportcsarnok, futópálya, 
konditerem is szolgálják a székkutasiakat. Olyan szolgáltatásokat 
teremtettünk és erősítettünk meg, melyek magasabb színvonalra 
emelték a falusi életformát. 

Ha már a falusi életforma minősége, hatalmas lépés lenne 
az is, ha a település teljes úthálózatát sikerülne leaszfaltozni. 
Lát erre esélyt?

Székkutas 10 kilométer úthálózatából 7-7,5 kilométer új aszfalt-
tal van ellátva, a következő évek programja, hogy a nem aszfalto-
zott utcákban lakókat összefogjuk, és közösen le tudjuk aszfaltozni 
ezeket az utcákat. Vannak már ezzel kapcsolatos lakossági megke-
resések, melyeket igyekszünk is majd felkarolni. Ha az érintettek 
összefogják a szomszédokat, jó esély van rá, hogy közösségi erő-
ből, önkormányzati forrásból, állami támogatásból sikerrel valósít-
hatjuk meg a várva várt aszfaltozási programot.

Az előttünk álló 2019-es esztendőre mik a polgármester és a 
képviselő-testület legfőbb tervei és elképzelései?

A folyamatban lévő beruházások közül hamarosan befejeződik 
a polgármesteri hivatal, illetve a művelődési ház tetejének felújí-
tása, valamint a piacfejlesztés. Természetesen dolgozunk már az 
újabb terveken. Annyit már most is elárulhatok, kiemelt figyelem 
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fordítunk majd arra, hogy szociális bérlakásokhoz juttassuk a szék-
kutasi fiatalokat, és a település közösségét gazdagító, beköltözni 
szándékozó ifjakat, és a már említett aszfaltozási program mel-
lett megtakarítást jelentő energetikai beruházásokat is tervezünk, 
napkollektorral, napelemekkel látnánk el valamennyi közintézmé-
nyünket. Természetesen az óvodára is mindenképpen szeretnénk 
költeni.

Országos, kiemelt nagyprojektetben is érintett lehet a tele-
pülés: a regionális közlekedésfejlesztés újabb lendületet ad-
hat Székkutasnak?

Valóban, tavaly év végén megjelent a Magyar Közlönyben, hogy 
a kormány támogatja a Szeged-Debrecen közötti 47-es út négysá-
vosítását, ennek keretében valósulhat meg a székkutasi elkerülő 
út, melynek nyomvonalát már az idén szeretnénk meghatározni a 
tanulmányterveknek megfelelően. A Békéscsaba-Szeged-Szabad-
ka vasútvonal fejlesztése és érinti Székkutast, ami szintén óriási 
előrelépést jelenthet a helyi közösség életében.

Tavaly májusban, amikor Lázár János országgyűlési képvi-
selő részt vett a székkutasi testület rendkívüli ülésén, egyetér-
tettek abban: stratégiai cél, hogy növeljék a településen szü-
lető gyermekek számát, és meggyőzzék a fiatalokat, érdemes 
helyben maradniuk. Milyen eszközei vannak erre a település 
vezetésének?

A következő évek egyértelműen legfontosabb feladata, hogy 
fiatalokat vonzzunk ide, illetve itt tartsuk a helyieket. Örömmel 
tapasztalom, hogy a gazdasági válság okozta külföldre költözés 
alábbhagyott, a bővülő szolgáltatásokat látva egyre többen marad-
nak itt, sőt, minden évben van két-három olyan ingatlanunk, me-
lyet kiköltöző fiatalok töltenek meg. Az is sokat segített ebben, hogy 
Orosháza vagy Hódmezővásárhely gyorsabban és biztonságosab-
ban elérhető a felújított 47-esen, tehát akinek ott van munkahelye, 
könnyen elérheti. A tervünk, hogy négy szociális bérlakást alakít-
sunk ki a fiatalok számára. Hiszen bennünk rejlik a falu jövője. Kö-
zösségi programjaink zöme is a fiatalokat, a családosokat, a csalá-
dokat szólítja meg a gyermeknaptól kezdve a falunapokig, komoly 
erőfeszítéseket teszünk a pizzéria, a cukrászda fenntartásáért, de 
további újdonságokkal, meglepetésekkel is készülünk az ifjú csalá-
dosoknak, hogy igazán otthonosan érezzék magukat Székkutason. 

Agrártelepülésről lévén szó, nem kerülhetjük meg a kér-
dést: mennyire volt sikeres a 2018-as év a helyi gazdák, illetve 
a tanyán élők számára, illetve mire számíthatnak ők 2019-ben?

2018-ban a vidékfejlesztési programban több székkutasi család 
nyert támogatást. Létrejött egy 12 főből álló összefogás, amit az 
önkormányzat is felkarolt. Hatalmas előrelépést jelent, hogy 11 ta-
nyára napelemes-napkollektoros rendszer telepítenek, egy tanyára 
bekötik az áramot, és mindez 95 százalékos támogatási intenzitás-
sal valósul meg. Számos mezőgazdasági vállalkozás pályázott si-
kerrel újabb szárítók létesítésére, gépek vásárlására. A Tisza-Maros 
Vidék Jövőjéért Egyesület elnökeként és a Csongrád Megyei Agrár-
kamara elnökeként is folyamatosan a legfrissebb információkkal 
látom el a helyi gazdákat, illetve pályázati tanácsadással és egyéb 
segítségnyújtással is állok rendelkezésükre. 

Hamarosan indul a Magyar Falu Program, idén 150 milliár-
dos kerettel. Ebből Székkutas is profitálhat?

A polgári kormány által életre hívott Magyar Falu Program ha-
talmas segítség lehet az 5000 fő alatti településeknek. Tisztában 
vagyunk vele, hogy hatalmas lesz a verseny a falvak között, de az-
zal együtt is gőzerővel készítjük elő a tervkoncepciókat, és várjuk a 
pályázati kiírást, hogy az elmúlt 8 évben kapott támogatások révén 
Székkutas már nem a lemaradó települések között szerepel, ha-
nem az élmezőnyben jegyzik.

Ön számos fontos társadalmi tisztséget is betölt a polgár-
mesteri poszt mellett, ennek ellenére élénk kapcsolattartásra 
törekszik a helyi lakosokkal: fórumsorozatot szervezett, közös-
ségi oldalt indított. Mik a tapasztalatok?

Úgy gondolom, egyetlen magyarországi településvezető sem 
lehet maradéktalanul elégedett a lakossági kapcsolattartásával, 
hiszen látni kell, hogy manapság annak a polgármesternek, aki 
azt szeretné, hogy sikeres legyen a települése, nap mint nap előa-
dásokra, konferenciákra, egyeztetésekre kell járni ahhoz, hogy 
információkhoz jusson, kapcsolatokat teremtsen, menedzselje 
közössége pályázatait. Ezzel együtt igyekszem minél több fórumot 
tartani, illetve aki megkeres, azzal néhány napon belül személye-
sen találkozni. A kapcsolattartás élénkítésére indítottam el tavaly 
ősszel hivatalos Facebook-oldalamat is, ahol elsősorban a mun-
kámról, elképzeléseimről számolok be akár mint polgármester, 
akár mint a Csongrád Megyei Agrárkamara elnöke. Az Instagramot 
pedig elsősorban személyes jellegű felületnek tekintem. 

2019-ben kétszer is az az urnákhoz járulnak a település la-
kói: a májusi európai parlamenti választást októberben követi 
majd az önkormányzati választás. Ön szerint mi a tétje ennek 
a két voksolásnak? Illetve tervezi-e, hogy újraindul a polgár-
mesteri címért?

2010-ben 25 évesen az ország egyik legfiatalabb polgármester-
ként választottak meg a székkutasiak, azóta a helyi közösség jóvol-
tából rengeteg tanultam, számos tapasztalatra tettem szert. Büsz-
ke vagyok rá, hogy elfogadott, befogadott, elismert és bizalmába 
fogadott a székkutasi közösség. Nagy örömöt jelent számomra a 
polgármesteri munka, és vannak még vízióim azzal kapcsolatban, 
hogyan lehet fejleszteni, élhetőbbé tenni, modern szolgáltatások-
kal bővíteni, igazán 21. századivá tenni a települést. Egyszóval in-
dulok az őszi választásokon a polgármesteri címért, újra a helyiek 
bizalmát kérem majd a megkezdett munka folytatásához. Ezt meg-
előzően azonban május végén európai parlamenti választások is 
lesznek, és kérem a székkutasiakat, ezen is vegyenek részt minél 
nagyobb számban. Ekkor arról döntünk, megőrizzük-e magyarsá-
gunkat, hitünket, nemzeti hagyományainkat, tradicionális közössé-
gi, székkutasi értékeinket, vagy más útra lép a falu és az ország. 
Októberben pedig azt tesszük mérlegre, folytatható-e Székkutason 
az elmúlt nyolc-kilenc esztendőben tapasztalt lendület, békesség, 
összefogás, kiszámítható fejlődés. 

Ennyi, a köz érdekében vállalt feladat és munka mellett jut-e 
Szél Istvánból elegendő a család számára? 

Nem, de törekszem rá. Aki egy közösség szolgálatára jelentke-
zik, számolnia kell azzal, hogy megsínyli a család és a magánélet, 
de szerencsére szerető feleségem mindenben támogat, és kisfiaim 
is megértőek. Nem mondom, hogy nincs lelkiismeret-furdalásom, 
de a lehetőségeimhez mérten igyekszem azért minél több minősé-
gi időt tölteni velük, és ahogy cseperednek a fiúk, úgy tudunk egyre 
több közösségi programon családilag is részt venni. 
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Tájékoztató a biológiailag lebomló 

hulladékgyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt 

Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék rend-
szeres díjmentes begyűjtését,a cég által folyamatosan a gyűjtési 
alkalmak számához igazodóan biztosított biológiailag lebomló 
zsákban és/vagy egy kévényi mennyiségben Székkutas területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál 
kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves 
anyagtartalmú hulladék elszállítása történik.A biológiailag lebom-
ló hulladékot(fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, ház-
tartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező 
konyhai és élelmiszermaradékot) a díjmentesen biztosított bioló-
giailag lebomló zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm át-
mérőjű kötegekben (maximum 0,5 m3) kévékbe kötve az ingatlan 
előtti közterületre szíveskedjenek a gyűjtési napon reggel 7 óráig 
kérjük kihelyezni és az elszállításidőpontjáig az ingatlan előtt kint 
hagyni,oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja 
közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formá-
ban helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor 
a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el! 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú 

növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró 
zöldhulladék

Udvari hulladék:
fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojás-

héj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék
Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűj-

tés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után 

hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklő-
dők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 
beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési 
szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés 
keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írás-
beli tájékoztatást kap.

Zöldjárat naptár Székkutas 2019

ürítési nap Január Február Március Április Május Június

Hétfő 7 4 4 8 6 10

Szelektív hulladékgyűjtés
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet használa-

táról, gyűjtésének rendje az alábbiakban szerepel. 
Ezen edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladékok 

kerülhetnek:
-műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, 

műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
-papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta cso-

magolópapír),
-fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
A szolgáltatás változatlan formában megy tovább.
A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása havonta egy alka-

lommal az alábbi naptár szerint történik:

Hónap Január Február Március Április Május Június

Csütörtök 17 14 14 18 16 20

Továbbá tájékoztatni kívánjuk, hogy az ürítést végző szerv a  
Csongrádi Víz-és Kommunális Nonprofit Kft.  aki Társaságunk al-
vállalkozója.

Tisztelettel: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Köszönet a községi 
adventért!

Immár nyolcadik alkalommal került a főtér szökőkútjára 
adventi koszorú.

A Székkutasi Olvasókör köszönetét fejezi ki azoknak, aki 
megvalósítását segítették, programjaiban közreműködtek. Így 
ismét közösségi karácsonyváró hangulatot tudtunk varázsolni a 
térre.

Köszönjük az adventi koszorúhoz Kokovai Istvánné Mariska 
néninek az udvarából felajánlott 65 éves fenyőfát. 

Köszönöm Szél István polgármester úrnak, a Községi Önkor-
mányzat dolgozóinak munkáját, a díszítő kellékeket. 

A fenyő kivágását Héjja László ajánlotta fel, az ágak darabolá-
sa Varga Lászlónak és Mihály Ferencnek köszönhető. Szokolay-
né Kulik Erzsébet irányításával a közfoglalkoztatottak szállították 
ide a fenyőágakat. A gyertyaöntők Török Klaudia, Dovalovszki 
Dalma, Bánfiné Nyilas Ildikó voltak. A koszorút is önkéntes segí-
tők készítették: Benkő Márta, Fehér Imréné, Fehér Imre. Juhász 
Nagy Józsefné, Mihály Ferenc és Varga László. A díszletet  Szé-
kely Zoltánné Aranka és Héjjáné Baksa Erika készítette.  Olasz 
Mónika, Rostás Péter, Szilágyiné Fejes Ildikó, Szabó Emese, Tö-
rök Bence az olvasókörrel a szervezési munkát végezte. Köszö-
nöm szépen mindannyiójuk munkáját.

A gyertyagyújtás alkalmain: Az első vasárnap Stefán Zoltán 
református tiszteletes, gyújtotta meg a gyertyát, műsort a Gregus 
Máté Általános Iskola diákjai és a hittanos gyermekek adtak. Ad-
vent második vasárnapján Szél István polgármester úr köszön-
tése, a Líbor Ilona óvoda műsora volt. Harmadik alkalommal 
Juhász-Nagy Mihályné verse, a Lovas Egyesület, a Gregus Máté 
Kertbarát Kör, Motoros Baráti Kör, Mozgássérült Csoport, Nyugdí-
jas Klub, Murgács Kálmán Nóta Klub, Székkutasi Olvasókör, ve-
zetőinek köszöntői hangzottak el. Advent negyedik vasárnapján 
a katolikus egyház részéről Roszel Norbert plébániai kormányzó 
gyertyagyújtása zárta az adventi meghitt hangulatot. Köszönöm 
a gyertyagyújtások közreműködőinek,  a vendéglátások segítői-
nek, a művelődési ház dolgozóinak munkáját, és mindazoknak, 
akik bármilyen módon segítettek az adventi koszorú elkészíté-
sében és az adventi programok megvalósításában.

Kovácsné Rostás Erzsébet
olvasókör elnök

Program előzetes
A Székkutasi Olvasókör 

szervezésében a „Kultúr-
házak éjjel-nappal” ese-
ménysorozat keretében a 

Murgács Kálmán Művelődési 
Házba szeretettel várjuk az 

érdeklődőket

– Február 15-én 14 órától kézimunka és kézműves fog-
lalkozás felnőttek részére kötés, horgolás, hímzés, reklámúj-
ságból dísz és használati tárgykészítés

16 órakor Rajz és kézimunka kiállítás megnyitása
16.30 órakor Szárított gyógy- és fűszernövények  a min-

dennapi használatban c. előadás és termékbemutató
– Február 16-án 19 órakor a Pince Klubban az Örök Ifjak 

Klubja és a Székkutasi Olvasókör Retro Discót szervez, mely-
re mindenkit szeretettel várunk.
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További két év moratórium az illegális kutak 
engedélyezésére

TÜDŐSZŰRÉS SZÉKKUTASON!
Székkutas Község Önkormányzata ezúton értesíti a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a Tüdőgondozó Intézet 

2019. február 4. és 2019. február 7. között tüdőszűrést tart a településen!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kezdeménye-
zésére az Országgyűlés elfogadta az illegálisan kialakított 
kutak bírságmentes fennmaradására korábban 2018. de-
cember 31-ig szóló időpont 2020 végéig történő meghosz-
szabbítását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) még 2016-ban 
kezdeményezte azt a törvénymódosítást, miszerint illegálisan 
kialakított kutakat bírságmentes lehessen engedélyeztetni az il-
letékes vízügyi hatóságoknál. A 2016-ban életbe lépett moratóri-
umot megelőzően azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély nélkül 
hozott létre vízkivételt biztosító létesítményt, a vízügyi hatóság 
kötelezhette a kivételezés megszüntetésére vagy felfüggesz-
tésére, illetve magának a kútnak az átalakítására, és indokolt 
esetben annak megszüntetésére. Ezen kívül akár 1 millió forin-
tig terjedő bírságot is ki lehetett szabni a vétkesre.

A NAK által 2016-ban indítványozott törvénymódosítás amel-
lett, hogy eltörölte a fentiekben részletezett szankciókat, lehető-

vé teszi, hogy a legálissá vált kutak tulajdonosai európai uniós 
pályázatokon is indulhassanak. A visszajelzések alapján számos 
gazdálkodó élt a lehetőséggel. Az uniós források biztonságos le-
hívása érdekében a NAK kezdeményezte a moratórium 2020. 
december 31-ig történő meghosszabbítását.

A moratórium 2020 végéig történő meghosszabbítása alap-
ján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a 
személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően lé-
tesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a 
mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszol-
gáló kutak – vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. 
december 31-ig kérelmezi.  

A NAK azon dolgozik, hogy az illegális kutak fennmaradási 
engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban 
megtörténhessen. Ennek érdekében a köztestület az év elején a 
jogalkotóval további egyeztetéseket folytat.

Forrás: nak.hu

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a 
kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető be-
tegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egész-
ségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 
szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj 
ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatá-
sok térítés díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) korm. rendelet 
alapján:
• 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alka-

lommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe
• 40 éves kor alatt:

• a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell 
fizetni, melynek összege: 1.700 Ft

• Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc 
gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen 
igénybe vehető

• A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat 
kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési 
díj: 1.700 Ft.

• Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, 
ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. 
évi LXXVI. Törvény 2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja sze-
rinti szakképzési intézményekben oktatásban része-
sülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében 
kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési 
intézmények:
- szakközépiskola
- szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a kész-
ségfejlesztő speciális szakiskolát
- felsőoktatási intézmény

A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden 
esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosá-
nak beutalója szükséges.

A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alka-
lommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést 
csak abban az esetben tudják elvégezni, amennyiben ren-
delkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideigle-
nes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni 
a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet.

A térítésköteles foglalkozás-egészségügyi tüdőszűrést va-
lamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. 
Térítési díj: 1.700 Ft.

Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell 

kifizetni, a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A szűrőbusz dolgo-
zói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példá-
nyát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.

Szűrési időpont:

2019. 02. 04. Hétfő 10:00 - 14:00
2019. 02. 05. Kedd 10:00 - 14:00
2019. 02. 06. Szerda 10:00 - 14:00
2019. 02. 07. Csütörtök  10:00 - 14:00

Szűrés helyszíne:  Művelődési Ház előtt

FONTOS! A szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (be-
tegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedjenek 
magukkal vinni a tüdőszűrésre!

A várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik 
igénybe!

A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének  
megőrzése és a betegségek korai felkutatásának  

érdekében végzik!
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Családi események
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Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Ambrus Ferenc

Ez történt Székkutason 2018-ben! – 1. félév
Mozgalmas évet zárt Székkutas 2018-ben. Összeállításunk-

ban – a teljesség igénye nélkül – mutatjuk, milyen esemé-
nyek történtek a községben január és június között. 

Január 
Megkezdődtek a felújítási munkálatok az Egészségházban! A 

székkutasi Egészségházat érintő fejlesztések a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott pályá-
zatok keretein belül, több mint 140 millió forintból való sultak 
meg. Az intézményt hivatalosan a szeptemberi falunapok kere-
tén belül adták át. 

Február 
Befejeződött a székkutasi vízrendezés. Székkutas Községi 

Önkormányzat 2016-ban sikeresen nyújtotta be a „Székkutas 
község belterületi vízrendezés II. ütem” című „TOP-2.1.3-15-
CS1-2016-00010” azonosító számú pályázatát. A fejlesztés során 
megvalósult vízelvezető csatornák hossza összesen megközelí-
tőleg 3 km hosszúságú.

Március 
„A piros-fehér-zöld, ez a három szín egyet jelent mindennel 

nekünk, akiknek fontos ez a haza, s akik készek vagyunk áldoz-
ni is érte” – hangoztatta Szél István polgármester március 16-án 
a Székkutasi Kistermelők Szövetsége és Székkutas Község Ön-
kormányzata által közösen szervezett bálon, amelyen a mulato-
zás mellett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről 
is megemlékeztek.

Április 
Április 8-án Magyarország és Székkutas is választott. Lá zár Já-

nos és a Fidesz-KDNP elsöprő győzelmet aratott. Csongrád me-
gyében, 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. Székku-

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

Május 
Székkutason már évek óta 

hagyomány, hogy gyermek-
nap alkalmából meg lepik a ki-
csiket egy prog ramsorozattal. 
A Székkutasi Sportcentrum 
területén, Székkutas Község 
Ön kormányzata a helyi civil 
szervezetekkel és a Gregus 
Máté Általános Iskolával ösz-

szefogva csalt mosolyt az ünnepeltek arcára május 26-án. Kansas 
állam díszpolgárai is felléptek a székkutasi gyermeknapon.  A Boj-
torján zenekar 1977-ben alakult, és jártak többek között az Amerikai 
Egyesült Államokban, és játszottak a londoni Wembley Stadionban 
is. A tagok 1981 óta Kansas állam díszpolgárai.

Június 
Összesen 44 jégkármér séklő berendezést 

telepítettek Csongrád megyébe, az egyiket a 
székkutasi Dajka Andrásné tanyájára. A rend-
szer kiépítése 2 milliárd forintba került, amiből 
1,8 mil liárd forint pályázati forrás. A rendszer 
éves működtetési költsé ge 1,5 milliárd forint, 
amit a kárenyhítési alapból finanszíroznak. A 
gazdáknak viszont nem jelent pluszkiadást.

ÉR. 


