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A siker titka az a plusz, amit az ember hajlandó befektetni
A Székkutas határában található, Piroska Vendégház tulaj-

donosa, Kenéz Sándorné Manyika a napokban nyerte el tevé-
kenysége révén a Booking.com Vendégértékelési díját.

Hugo Hartung, “Ich denke oft an Piroschka” nagy sikerű best-
sellere, amely a Kutasi-pusztán az 1920-as években játszódik ihlet-
te a tulajdonosokat arra, hogy a nagyszerű legendának méltó ápo-
lói legyenek és a pusztai élet hagyományait tartva, vendégeiket a 
legmagasabb színvonalon lássák el.

2009-ben fogalmazódott meg bennünk az ötlet, miszerint létre 
kellene hozni a már évek óta meglévő, nem igazán kihasznált ta-
nyánkon egy olyan élményközpontú helyet, amivel az alföldi élet 
nyugalmát mutatjuk meg a falusi turizmus iránt érdeklődőknek, 
valamint, ha igénylik, akkor a pusztai élet gasztronómiai és er-
gonómiai örömeit is megismerhetik általunk. Az erre vonatkozó 
tervek viszont már sokkal korábban körvonalazódtak bennem. 
Pontosan tudtam, hogy a nyugdíjas éveim alatt is olyan tevékeny-
séget szeretnék majd űzni, amelynek nagymértékben köze van az 
emberekhez és a velük való kapcsolatok építéséhez. Ettől függet-
lenül azonban már 1994-ben azon dolgoztunk a férjemmel, hogy 
az egész tanya szépen lassan, de biztosan újjáépüljön, és a mo-
dern kornak megfelelővé váljon. Apródonként gyűjtöttük tele min-
denféle kinccsel. Kombinálva a saját ízlést a kor divatjával, tettük 
mindezt úgy, hogy közben ápoltuk a hagyományainkat is és nem 
feledkeztünk meg arról, hogy egykoron mit és hogyan volt szokás 
– fejtette ki gondolatait a tulajdonos.

A Piroska Vendégház végül aztán a 2009-es évekre teljes pom-
pájában állva díszelgett, tulajdonosa pedig csak arra várt, hogy 
minél többet betérjenek hozzá.

Az elmúlt egy évtizedben elképesztő nagy izgalommal fogad-
tam mindig minden egyes vendéget, és próbáltam a lehető leg-
nagyobb szeretettel foglalkozni velük, emellett pedig mindenből 
a legjobbat adni nekik. Pont úgy, ahogyan azt én magam is el-
várnám, ha egy ilyen helyre mennék pihenni. Persze mindig fi-
gyeltem arra is, hogy ne váljak unalmassá és teherré a vendégek 
számára, viszont örömmel fogadtam, ha maguk mellé ültettek, és 
megkínáltak ezzel-azzal. Ez jelentette ugyanis a visszaigazolás egy 
lépcsőjét, miszerint jó, amit csinálunk, és szükség van rá. Fontos 
kiemelni, a szolgáltatásunk alapjáraton nem tartalmazza az étkez-
tetést. Ennek ellenére mindig is szívügyemnek tekintettem, hogy 
valami olyannal kedveskedjek az idelátogatóknak, ami különle-
ges, magyaros, de hagyományos. Ezáltal is adva magamból, a kör-
nyezetből és Székkutasból valamit, így gyakran megesett, hogy a 
kora reggeli órákban felkeltem, és készítettem péksüteményeket, 
illetve különböző finomságokat, majd mire a vendégek felébred-
tek, kirobogtam a tanyára, és átadtam nekik – mesélte Kenézné 
Manyika.

A vendégházba való belépés egyértelművé tette, hogy a fen-
tebb leírtak teljes mértékben igazak. A Székkutas határában ta-
lálható Piroska Vendégházból árad a nyugalom, a szeretet és a 
kreativitás.

Szerényen ugyan, de kijelenthetem, hogy mindaz, amit az ide-
látogatók megtapasztalnak, úgy a berendezést, mint a lehetősége-

ket illetően a magam kreativitásának köszönhető. Mindig is szeret-
tem az adott vállalkozásomban a legjobb és a legkülönlegesebb 
lenni a tevékenységemmel. Erre életem során háromszor volt 
lehetőség. Az első alkalommal egy kávézót működtettem Székku-
tason, a Művelődési Házban, majd egy szatócs bolt tulajdonosa 
voltam a településen, míg végül a Piroska Vendégház élére álltam. 
Mind a három helyen egy célom volt, hogy az embereknek a kon-
kurenciától egy fokkal többet, szebbet és jobbat nyújtsak. Ehhez 
viszont belső affinitásra van szükség. A kreativitás, a talpraesettség 
és a versenyszellem nehezen tanulható. Azt gondolom, hogy ez 
vagy megvan az emberben, vagy nincs. És a siker titka igen is az 
a plusz, amit az ember hajlandó megtenni azért, hogy tökéletes 
legyen, amivel foglalkozik. Ez a plusz a saját személyiségben, az új 
dolgok elsajátításában és befektetésében, no meg a kitartó energi-
ában található meg – emelte ki a Piroska Vendégház tulajdonosa.

A vendégház leginkább szállást nyújt azoknak a falura vágyók-
nak, akik egy kicsit ki szeretnének szakadni a mindennapok roha-
násaiból, viszont remekül szolgál, káprázatos látványt és élményt 
nyújt születésnapok, ballagások, és egyéb mulatságok megünnep-
lésekor is.

A körülöttünk lévő természet adta táj pazar látvány, legfőképp 
a főszezonban, ami áprilistól augusztusig tart. A madárcsicsergés, 
a napfelkelte és a naplemente általában mindenkinek feledhetet-
len érzést nyújt. Nem beszélve az udvaron való borozgatásokról, 
főzésekről, beszélgetésekről, mindezt a szabad, csillagos ég alatt. 
Illetve amennyiben persze igényt tartanak rá vendégeink, megmu-
tatom nekik a pusztát, a Csomorkányi templom romjait, a ben-
nünket körülvevő tavakat, és ajánlom, látogassanak be a városba 
is, hogy megcsodálják látványosságainkat – ismertette Manyika.

A Booking.com-nak köszönhetően immár a világ legkülönbö-
zőbb pontjairól elérhető a Piroska Vendégház.

A magyar nagyvárosokból érkezők mellett, kiemelhetem, hogy 
jártak már nálunk litvánok és németek is. És az általuk kapott visz-
szaigazolások segítettek hozzá ahhoz, hogy az elmúlt napokban 
a Booking.com által kiosztott Vendégértékelési díj az idei évben 
a miénk legyen. Ez óriási megtiszteltetés és öröm a számomra. 
Valamint tagadhatatlanul a legnagyobb visszaigazolás a tevékeny-
ségünkre való tekintettel. És bár meg kell hagyni, hogy mindezt 
sem anyagilag, sem fizikailag nem olyan egyszerű fenntartani, de 
engem és a férjemet is ez az, ami éltet és, ami ad valami olyan 
csodát a nyugdíjas években, ami életben tart bennünket napról 
napra – jelentette ki Kenéz Sándorné.

Manyikáék a Booking.com-tól kapott Vendégértékelési díjon 
felül már korábban is részesültek különböző elismerésekben. 
2016-ban a Magyar Turizmus Zrt. által készített közvélemény-ku-
tatás során bekerültek a magyar vendégházak listájáról felállított 
top 25-be, illetve egy a fogyasztók által értékelt díjat is magukénak 
tudhatnak. A rengeteg munka meghozta a gyümölcsét. A Piroska 
Vendégház pedig kétségkívül a térség egyik legcsodálatosabb fa-
lusi turizmusban elérhető látványossága.

Forrás: promenad.hu
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Ez történt Székkutason 2018-ben! – 2. félév
Mozgalmas évet zárt Székkutas 2018-ben. Összeállításunk-

ban – a teljesség igénye nélkül – mutatjuk, milyen események 
történtek a községben július és december között. 

Július
A Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség háziorvosai 

megkezdték a székkutasi, hódmezővásárhelyi, mártélyi és ár-
pádhalmi lakosok állapotfelmérését, ezzel elindult a mintaprog-
ram megvalósítási része is. A programnak a lényege az, hogy a 
háziorvosi praxisok együttműködve végeznek el különböző szű-
rővizsgálatokat. Majd pedig attól függően, hogy milyen beteg-
ségre hajlamosító tényezőt találunk, tovább tudjuk utalni a páci-
enseket a praxisközösség szakembereihez. A praxisközösségen 
belül lehetőség van gyógytornász, dietetikus, pszichológus és 
mentálhigiéniás szakember igénybevételére is, akik mind a pra-
xisközösség saját alkalmazásában állnak. 

Augusztus
Aranydiplomát kapott Dr. Makay 

Attila, székkutasi állatorvos. Az elis-
merésben azok részsülnek, akik fél 
évszázaddal ezelőtt szerezték meg 
diplomájukat. 2006. június 30-val meg-
szűnt a közszolgálati munkaviszonya, 
azonban azóta is, mint vállalkozó dol-
gozik az a település állatállományáért. 
Rendkívül hálás a családjának, legfő-
képpen a feleségének, hiszen renge-
teget segítettek neki az évek során. 

Szeptember
Átadták a 140 millió forintból megújuló Egészségházat Szék-

kutason. A létesítmény avatóünnepségén rögtön szűrővizsgála-
tokkal készült az Egészséges Vásárhelyért Program. Az esemé-
nyen részt vett Lázár János országgyűlési képviselő, akivel Szél 
István, Székkutas polgármestere és Bakos Attila, a település há-
ziorvosa járták körbe az épületet.

Ötödik alkalommal ren-
dezték meg a székkutasi 
Főtéri Falunapokat. Színes 
programokkal és tárt ka-
rokkal várta a helybéli és a 
falun kívülről érkező érdek-
lődőket Székkutas szep-
tember első hétvégéjén. A 
település főterén koncer-
tekkel, míg a sportpályánál 
igazi búcsú hangulattal ké-
szültek a szervezők.

Október 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rende-

zett emlékműsort a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános 
Iskola Gregus Máté Tagintézménye, valamint Székkutas Község 
Önkormányzata. A Kovács István Emlékházból a menet először 
az 1956-os emlékműhöz, majd a Fehér Gárda mozgalom tiszte-
letére emelt kopjafához vonultak, ahol a település elöljárói és 
civilek helyezték el az emlékezés koszorúit. 

November
Székkutason is meg-

rendezték a Márton-na-
pi vigasságot, amelynek 
keretén belül még liba-
szépségversenyt is tar-
tottak. A büszke gúnár 
tulajdonosában Tóth Or-
solyát tisztelhetjük, aki 
elmondta, hogy Márton 
júniusi kelésű, szürke 
orosházi májliba, akit szeretne a fiatal székkutasi lány tenyész-
teni is. Orsi nem először nevezett jószágot szépségversenyre: 
tavaly két libája indult a Márton-napi megmérettetésen.

December
Székkutas Község Képviselő-testülete a 2018-as évben össze-

sen 17-szer ült össze és több mint 200 határozatot hozott. Az év 
utolsó rendes testületi ülésén, december 10-én is több beruhá-
zás sorsáról döntött a székkutasi képviselőtestület. Ilyen például, 
hogy tisztasági meszelés lesz a polgármesteri hivatalban, illetve 
ugyanide biztonságtechnikai eszközök beszerzéséről is döntöt-
tek. Ezen túlmenően van egy nagy, térségi turisztikai elképzelése 
is Székkutasnak, amelyhez 15 önkormányzat csatlakozna. 

ÉR. 
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Folyamatosan fejlesztenek – még jobb lesz  
az élet Székkutason

Feszes, de stabil költségvetés Székkutason,  
sok fejlesztéssel

Számtalan fejlesz-
tés és beruházás tör-
tént és zajlik jelenleg 
is Székkutason. A te-
lepülés eddig elért 
eredményeiről és jö-
vőbeni tervekről Szél 
István, Székkutas pol-
gármestere számolt 
be a Rádió 7 Közös 
Nevező című műsorá-
ban.

Szél István, Székkutas polgármestere a Rádió7 Közös neve-
ző című műsorában elmondta, a lakosság mindenkori érdekeit 
tartja a legfontosabbnak és mindent megtesz azért, hogy a te-
lepülés egyre fejlettebb és modernebb legyen. Részletezte, az 
elmúlt nyolc évben újraaszfaltozták az utakat, megépült a csa-
tornahálózat, valamint a magyar állam által a négysávos út fel-
újítása is könnyebbé tette a közlekedést. Új köntösbe öltözött 
az iskola, az óvoda, művelődési ház és egy csodaszép főtér is 
Székkutas éke lett. A sportcentrum mondhatni a legmoderneb-
bé vált Csongrád megyében, amelyre szintén nagyon büszkék 
a lakosok. Kiemelte a munkahelyek számának bővítését, vala-
mint a jelenleg is zajló polgármesteri hivatal korszerűsítését, fel-
újítását. A kiemelkedő székkutasi virágzáshoz hozzátartozik az 

ivóvízminőség-javító program, az új piac és további energetikai 
felújítások. A temetőt is szebbé tették, akárcsak a templomot.

Szél István hozzáfűzte, a jelenleg beruházások tekintetében a 
polgármesteri hivatal felújításán folyamatosan dolgoznak, mely 
a legutolsó közintézmény a sorban. Várhatóan májusban adják 
át a piac új részét, továbbá a művelődési ház energetikai korsze-
rűsítései is zajlanak. Ezen felül van egy önkormányzati konzorci-
ummal együttműködő, 11 tanyát felújító projekt is, ahol szintén 
kiveszik a részüket a munkából. Kakasszéken útaszfaltozásban 
segédkeznek, valamint egy hektár diós kert megépítésben is. El-
mondható, hogy pörögnek az események és minden kiválóan 
halad. A polgármester kiemelte az Egészségházat, melyet tavaly 
adtak át. Ugyanis rendkívül fontos, hogy jó állapotba kerüljön 
egy olyan intézmény, amely a helyiek egészségügyi állapotán 
javít, szakavatott orvosi csapattal.

Az elkövetkezendő két hétben a 2019. évi költségvetés elfo-
gadásáról tárgyalnak, valamint a Magyar Falu Programra is gő-
zerővel készül a település képviselő-testülete.

Szél István hangsúlyozta, a településen béke és egyetértés 
honol. Az őszi polgármester-választással kapcsolatban úgy fogal-
mazott, hogy vannak még víziói a település jövőjét illetően. Egy 
modern köntösbe öltöztetett Székkutast szeretne, de októberben 
a választópolgárok döntik el, hogy ők szívesen látnák-e személyét 
a polgármesteri székben az elkövetkezendő öt év során.

Forrás: promenad.hu

Az idei első rendes testületi ülésen a képviselők egyhan-
gúlag fogadták el a község idei évi büdzséjét.

Valamivel több, mint 593 millió forint Székkutas idei évi 
költségvetése, melyben több mint 86 millió forint a település 
adóbevétele, így közel 85 millió forintot tud a falu fejlesztések-
re, pályázati önerőkre, pótlásokra és bérfejlesztésekre költeni, 
mondta a képviselőt-testület idei első rendes ülésén Szél István 
polgármester.

A büdzsé feszes, de stabil, amit csak lehet fejlesztésekre for-
dítanak, emelte ki a polgármester. Ezek közül kiemelkednek a 
már folyó, községházát és a művelődési házat érintő beruházá-
sok, de lesz idén fejlesztés a sportpályán, zöldterületen és egyéb 
intézményekben is. A település emellett kiemelten készül a Mo-
dern Falvak nevezetű állami programra. Működési és rulírózó 
hitelre, csakúgy, mint az elmúlt években, idén sem kényszerül 
Székkutas.

A település idén előre tervezi meg a programokat is, úgy hogy 
erről hamarosan kis brossúra is készül, mely minden háztartásba 
elkerül. Így fix lesz a falunapi program, de idén egy napon rende-
zik meg az augusztusi motoros találkozót és a regionális szántó-
versenyt is, ezzel egy még nagyobb rendezvényt létrehozva.

A polgármester kiemelte, egyre fogy a közmunkaprogramban 
résztvevők száma, ami örömteli, de azt is jelenti plusz, főállású 
munkavállalókat kellett felvenni a település intézményeihez.

Forrás: vasarhely24.com
Fotó forrása: promenad.hu

TÁJÉKOZTATÁS KÉRDŐÍVEZÉSRŐL
Tisztelt Székkutasi Lakos!

Székkutason a tavalyi évben megkezdődött egy közösség-
fejlesztési munka a TOP 5.3.1.-16-CS1-2017-00010 számú, 
Helyi identitás és kohézió erősítése Árpádhalom és Szék-
kutas településeken című program. Erről korábban hírt 
adott a helyi újság. Már négy közösségi beszélgetés zajlott 
Székkutason, a helyiek aktív együttműködésével. 

2019. március első hetében a program keretében kérdő-
ívekkel fogjuk megkeresni Önöket. A kérdőív anonim. A pon-
tos lebonyolítás menete még egyeztetés alatt. A helyi intéz-
mények segítségével fog történni a kérdőívek visszagyűjtése. 

Bízva szíves együttműködésükben!
Magyar Zita

közösségfejlesztő
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Új parkolási rend a Murgács Kálmán Művelődési Ház előtt

Védőháló praxisközösséget hozott létre négy település
Székkutas, Hódmezővásárhely, Mártély és Árpádhalom 

háziorvosi körzetei védőháló praxisközösséget hoztak létre. 
A 150 millió forintos projekt a betegségmegelőzésre, egész-
ségfejlesztésre helyezi a hangsúlyt.

– Székkutas vezetésével 150 millió forint értékű egészségügyi 
pályázatot nyert a 4 település 10 háziorvosi praxisát magába tö-
mörítő konzorcium – jelentette be a szerdai székkutasi sajtótá-
jékoztatón Szél István, Székkutas polgármestere.

– Azon közösségek összefogásának van jövője, ahol a sze-
replők egyformán fontosnak tartják az ügyet, jelen esetben az 
egészségvédelmet. A 10 praxis közel 13 ezer ember ellátását 
biztosítja. A program jó lehetőség lesz az egészségügyi szolgál-
tatások bővítésére. Főleg a kistelepüléseken élők olyan plusz-
szolgáltatásokban részesülhetnek, amelyek a városiak számára 
is elérhetők – emelte ki a településvezető.

A Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösségben az alap-
ellátást végző háziorvosok és a projektben közreműködő szak-
emberek olyan együttműködési hálózatot építenek ki, amely a 
hagyományosan kínált gyógyító, akut és sürgősségi ellátás mel-
lett betegségmegelőző és egészségfejlesztési tevékenységet is 
végez.

– 10 háziorvosi körzet szövetkezett a közös munkára. A prog-
ram lelke az egészségi állapot felmérése lesz – emelte ki Bakos 

Attila, a praxisközösség szakmai vezetője. Kérdőíves felmérést 
végeznek, majd a kiértékelés után orvosi tanácsadással állnak a 
betegek rendelkezésére. Szükség esetén pedig a krónikus gon-
dozás, a rehabilitáció területére irányítják a pácienseket.

– Több olyan tényező is felbukkanhat, amely miatt kliensein-
ket védőnőhöz, dietetikushoz, gyógytornászhoz, pszichológus-
hoz vagy más szakemberhez kell irányítanunk. Ezek a prevenci-
ós szolgáltatások a betegség megelőzését szolgálják.

Bakos Attila példaként említette, ha valakinél kiderül a cu-
korbetegség, nemcsak gyógyszerrel orvosolják a problémáját, 
hanem dietetikushoz vagy cukorbetegklubokhoz is irányítják, 
hogy az életmódjuk megváltoztatása is hozzájáruljon az állapo-
tuk javulásához.

A praxisközösség többletszolgáltatásként dietetikus, gyógy-
tornász, pszichológus és mentálhigiénés tanácsadást biztosít 
az érintetteknek. Egyéni felmérés után lehetőség lesz csoportos 
gyógytornán való részvételre is. Bakos Attila reményét fejezte ki, 
hogy a projektből mintaprogram válhat.

Cs. Szabó Zsuzsanna, a program menedzsere kiemelte, azo-
kat a klienseket is szeretnék bevonni a programba, akik ritkán 
keresik fel a háziorvosi rendelőt. Ahogy a program nevében is 
benne van, védőhálót kívánnak nyújtani a lakosságnak. – A 10 
praxis orvosai szoros együttműködésben dolgoznak ki terveket, 
programokat, szakmai protokollokat. A szakmai munkát a le-
hető legmagasabb szintre fejlesztjük. A minőségi háziorvoslás 
mintáját kívánjuk felmutatni. Ebben az ápolók, nővérek, védő-
nők is nagy segítségünkre vannak – tette hozzá.

Cs. Szabó Zsuzsanna hangsúlyozta, a fiatalokra is kiemelt fi-
gyelmet fordítanak az egészségnevelés érdekében.

A következő hónapokban egészségvédelmi napokat is ren-
deznek, ahol lehetőség nyílik különböző szűrővizsgálatokon 
való részvételre is. A program 2019 novemberéig tart. Bakos At-
tila reményét fejezte ki, hogy lesz folytatása.

A Hódmezővásárhelyi Praxisközösség Bakos Attila, Urbán 
Eszter (Székkutas), Pusztai Henrietta, Cs. Szabó Zsuzsanna, Bá-
lint László, Grezsa István, Spiák Mariann, Kovács Ildikó (Hódme-
zővásárhely), Palotás Ágnes (Mártély) és Patvaros Áron (Árpád-
halom) körzeteit foglalja magában.

Forrás: delmagyar.hu

47 sz., 472 sz. és a 474 sz. főutak Csongrád megyei szaka-
szain, 2018. november 20-án forgalmi rend felülvizsgálatra 
került sor a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei 
Igazgatóságának, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Útügyi 
Osztályának valamint az érintett települési önkormányzatok 
illetékes munkatársainak részvételével.

Székkutas belterületén gondot okozott, ha a Murgács Kálmán 
Művelődési Ház előtti parkolóban nagyobb teherjármű várako-
zott a Vásárhelyi út jobb oldalán, mert ezzel a Sportcentrumnál 
lévő gyalogátkelőnél, a Kossuth utca irányából áthaladni szán-
dékozó gyalogosok nagyfokú takarásból léptek ki az úttestre. 
Ezen potenciális veszélyforrás megszüntetésére a Magyar Közút 
Nzrt. képviseletében jelen lévő Kárász József forgalomtechnikai 
és kezelői osztályvezetőjének javaslatára az a megoldás szü-
letett az érintettek egyetértésében, hogy a zebra előtt mintegy 
50 m hosszon a teherforgalom megállásának megtiltását jelző 
forgalmi tábla kerüljön kihelyezésre, ezáltal szabályosan csak 
személyautóval lehet megállni a Művelődési Ház felőli oldalon 
lévő parkolóban.

A fenti tábla az elmúlt napokban kihelyezésre került, így arra 
kérünk mindenkit, hogy az esetleges balesetek elkerülése ér-
dekében, csak személyautóval parkoljanak a Murgács Kálmán 
Művelődési Ház épület felőli oldalánál kialakított parkolókban.



X. évfolyam 2. szám6

Két részletben összesen 1630 mázsa fát osztott szét 
az önkormányzat – Tűzrevalót kaptak a rászorulók 

A sajtkészítés a végtelenségig tökélyre  
fejleszthető mesterség

Ezen a télen két részletben kapták meg a székkutasi rá-
szorulók a szociális tüzelőt. Egy részét már karácsony előtt 
átvehették, a többit pedig most, februárban.

Nem volt könnyű beszerezni a szociális tűzifát. Karácsony 
előtt már kaptak tüzelőt a rászorulók, akkor fejenként 4 mázsát 
vihettek haza. Azért csak annyit, mert a teljes megrendelt meny-
nyiséget nem tudta szállítani az erdőgazdaság. A megrendelt 
tétel nagyobbik részét mostanra vállalták – mondta Rostás Pé-
ter, Székkutas alpolgármestere. Hozzátette: a februári tüzelőnek 
is nagyon örül mindenki, hiszen a fészerekben mára igencsak 
megcsappant a tüzelő mennyisége. Jól jön a pótlás. Valószínű-
leg még jó pár hétig kell fűteni.

Székkutason 75 kérelmező kapott fát, most összesen 1140 
mázsát. A karácsony előtt kiosztott fával együtt ez 1635 mázsa. 
A Belügyminisztérium 3,6 millió forinttal támogatta a tüzelőado-
mányt, amihez az önkormányzat 257 ezer forint önerővel járult 
hozzá. A szállítási költséget is Székkutas állta, ez 1,5 millió forint-
ba került a falunak.

A kétméteres rönköket a település közmunkásai félbevágták, 
így könnyebben szállítható. A fa hazaviteléről mindenkinek ma-
gának kellett gondoskodnia.

Forrás: delmagyar.hu

A székkutasi Rostásné Buza Boglárkát nemrégiben sajátí-
totta el a házi sajtkészítés tudományát.

– A férjem nagymamája éveken keresztül készített sajtot, amit 
aztán anyósom is ügyesen elsajátított, és ezt a fortélyt a tavalyi 
évben megmutatta nekem is. Ekkor fogott meg igazán a sajtké-
szítés tudománya, hiszen végtelen izgalmasnak és örömtelinek 
bizonyult az elkészítési folyamat. Ekkor még ápolónőként dol-
goztam Derekegyházán. Aztán a sors úgy hozta, hogy különböző 

magánéleti okok miatt ott kellett hagynom az állásom, és ezt kö-
vetően fogalmazódott meg bennem, hogy talán az lenne a leg-
jobb és legkézenfekvőbb, ha idehaza, a gazdaságban dolgoznék 
úgy, mint sajtkészítő. Így is lett. Majd mindezek után kerestem 
fel azt a roma asszonyt, aki Gádoroson a sajtgyártást oktatja. Ő 
Farkas Icu, és a nála elvégezhető tanfolyam két részből állt. Az 
első nyilvánvalóan kezdőknek a második pedig haladóknak volt 
ajánlott. Én mind a kettőn részt vettem, viszont ennek ellenére 
még most sem állíthatom azt, hogy mindent tudok a sajtokról 
és azok elkészítéséről. Egyébként azt gondolom, a sajtkészítés 
a végtelenségig tökélyre fejleszthető mesterség – mondta el la-
punknak a sajtkészítő.

Kínálata ennek ellenére mégis igen csak bőséges. Lágy, 
kemény, félkemény, trappista és gyúrt sajtok különböző tölte-

lékekkel ízesítve, amelyből aztán tekercs készül, de kapros, 
hagymás, fokhagymás, chilis és még hosszasan sorolhatnánk, 
hogy milyen ízvilágú tejtermékekkel kápráztatja el környékbeli 
piacok vásárlóit.

– A sajtok mellett a joghurtokból és a krémtúrókból is sokat 
eladok a környékbeli piacokon, mégis a sajttekercs az, ami viszi 
a pálmát a vevőimnél. Elkészítési idejüket tekintve is ez az a 
fajta, amely a legtöbb ideig készül, egészen pontosan hat óráról 
beszélhetünk. Ám egyesek egy órán belül fogyaszthatóak, de 
akadnak olyanok is, amelyeknek hetek kellenek ahhoz, hogy 
beérjenek – mesélte Buza Boglárka.

Elmondása szerint a titok nem más, mint hogy az ember tü-
relmes maradjon, és minden apró lépésre, amelyet a recept tar-
talmaz, odafigyeljen.

– Az elkészítésben és az újabbnál újabb ötletekben egy na-
gyon kedves szakács ismerősöm van segítségemre. Ő egy héten 
többször is besegít. Így tud zavartalanul működni a november 
óta tartó úgynevezett „piacolás”. A kereslet függvényében per-
sze érdekem a folyamatos fejlődés. És talán, ha meg kellene 
fogalmaznom a célt, akkor azt mondanám, hogy kinőni mindezt 
és komolyabban tevékenykedni a sajtok világában, ez az, ami 
motivál – emelte ki a háziasszony.

Buza Boglárka szerint ma már a sajt nem számít luxuscikk-
nek. Sokan vásárolják és az emberek nyitottak a fogyasztással 
járó újításokra. Sőt, vannak közöttük sajtfüggők is, akik már alig 
várják az a napot, amikor az adott településre látogat.

És, hogy a térség mely városai és falvai azok, ahol termékei 
megvásárolhatóak? Íme:

Hétfő: Derekegyháza, kedd: Nagymágocs, szerda: Székkutas, 
csütörtök: Szentes, péntek: –, szombat: Tótkomlós, vasárnap: 
Vásárhely

Kedves Olvasóink! Nem árulok el nagy titkot, ha leírom, hogy 
mi megkóstoltuk és kiválónak minősítettük az összes fajtát. Ezzel 
bátorítanánk hát Önöket is arra, hogy fogyasszák örömmel, mert 
jó, és nem utolsósorban elkészítéséből adódóan egészséges is.

Forrás: promenad.hu
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Visszatérnének korábbi 
arcukhoz 

Lassan munkába lendülnek a Csongrád megyei I. osztá-
lyú labdarúgó-bajnokság csapatai. A téli szünet alatt körbe-
járjuk, hogyan készülnek a résztvevők a tavaszi folytatásra. 

A megyei II. osztályból érkezve vághatott neki a megyeegy-
nek a Székkutas TC. A gárda az idény elején ugyan jól szerepelt, 
az utolsó nyolc meccsén azonban nyeretlen maradt, ezek kö-
zül az utóbbi négy találkozón gólt sem tudott szerezni, így nyolc 
pontot gyűjtve a 13. helyről várhatja a tavaszi folytatást.

– Az őszi szezon eleje elfogadható volt, megvolt az a csa-
pategység is, ami kellett ahhoz, hogy eredményesebbek tud-
junk lenni, mint a szezon második felében. Hozzáállásbeli prob-
lémáink is akadtak, alacsony volt az edzéslátogatottság az ősz 
végén, így az egységünk is megbomlott, önbizalmunkat is elve-
szítettük, és nagyon kevesen is voltunk a félév végére, főképp a 
sérülések miatt.

Nem is emlékszem rá, hogy egymást követő két meccsen 
ugyanabban az összeállításban játszottunk volna. Nehéz ősz 
volt, de jobb tavaszra készülünk – összegzett Horváth Zoltán, a 
Székkutas edzője.

A tréner megjegyezte, szeretnének a tél folyamán két-há-
rom labdarúgóval erősíteni, ezzel kapcsolatban tárgyalásokat is 
folytattak. Egy érzékeny veszteség viszont érte a csapatot, mert 
Nagy András munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tudja tovább 
vállalni a játékot, így a 31 éves, öt góljával holtversenyben házi 
gólkirály játékos távozik a csapattól.

A székkutasiak január 22-én kezdték a felkészülést, majd 
szerda–szombat ritmusban nyolc edzőmeccs következik, a 
programot heti két edzés teszi teljessé. A tél során az Orosházi 
MTK-ULE-vel, a Mártéllyal, a Kunszentmártonnal és a Hódme-
zővásárhelyi FC-vel találkozik a gárda, a Gádorossal és a Mind-
szenttel pedig két alkalommal is gyakorolnak.

– Mindenképp a bennmaradás a célunk, mivel jelentős pont-
hátrányt szedtünk össze az előttünk álló csapatokkal szemben, 
az alapvető célunk, hogy az FK Szegedet és a Zsombót magunk 
mögött tartsuk – zárta Horváth Zoltán.

Forrás: delmagyar.hu

A folyamatosság a magas 
színvonalú ellátás záloga

Folyamatosak a béremelések és az infrastrukturális fej-
lesztések az egészségügyben. Ez utóbbi terén az országban is 
kimagaslóan áll a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Köz-
pont: mindhárom tagintézményében, a kakasszékiben, a ma-
kóiban és a vásárhelyiben is folyamatosan találkozhatunk a 
változások nyomaival.

Hogy pontosan melyek is voltak ezek, arról dr. Kallai Árpád 
főigazgatót kérdeztük.

Nagyon nehéz kiemelnem egy–két 
fejlesztést, mert azt vallom, a fejlődés-
nek folyamatosnak kell lennie. Ebből 
adódóan, mikor munkához láttunk, 
ki kellett dolgoznunk egy koncepciót, 
amely rövid, közép és hosszú távon is 
leírja, honnan hova szeretnénk eljutni. 
Az elmúlt időszakban jelentős európai 
uniós forrás állt mindehhez rendelke-
zésre és az, hogy a makói kórházat 
összevontuk a vásárhelyivel, még több 
ilyen kaput nyitott meg számunkra.

Mennyi beteget látnak el az egészségügyi központ tagintéz-
ményei?

Magas a szám: mintegy százezret. Ha valaki innen a térségből 
ellátásra szorul, akkor a lakhelyéhez a legközelebb meg is talál-
ja azt. Természetesen előfordul, hogy ennél is magasabb szintű 
ellátás szükséges, akkor Szegedre, a klinikára kell menni. A ma-
kói, a vásárhelyi kórház, Kakasszék és a klinika egy nagy egységet 
alkotnak és együtt igen magas ellátást képesek biztosítani az itt 
élők számára. Az elmúlt években történt fejlesztések pedig meg-
teremtették annak a lehetőségét, hogy még inkább megerősödjön 
ez a pozíció.

Ha mégis ki kellene emelnie ezek közül a fejlesztések közül 
néhányat, akkor melyek lennének azok?

Talán a betegek számára is a leglátványosabbak és funkcióju-
kat tekintve is kiemelkedőek voltak Vásárhelyen például az új já-
róbeteg szakrendelő megépítése, a diagnosztikai szárny felújítása, 
amely érintette a radiológiai egységet, a szülészetet, az intenzív osz-
tályt, valamint a központi műtő egységet. Makón szintén sor került 
a járóbeteg szakrendelő felújítására, de a radiológia is modernizá-
lódott, új intenzív osztály épült. Megújult az urológia, a kardiológia, 
a véradó állomás, a tüdőgondozó és a központi betegfogadó, vala-
mint javultak a pszichiátriai osztály betegellátási körülményei.

Az idei évben pedig egy energia racionalizáló beruházásra 
is sor került a két kórházban…

Igen, lezárult a napelem projektünk 2. üteme is. Ennek köszön-
hetően – az Európai Kohéziós Alap és Magyarország költségveté-
sének társfinanszírozásával – mintegy 135 millió forintból össze-
sen 846 darab napelem került beépítésre és beüzemelésre a két 
intézményben, fele–fele arányban. A rendszer 200 ezer kilowatt 
energiát állít elő évente, és 110 ezer kilogramm széndioxidtól 
mentesítjük vele a környezetet. Emellett spórolunk is, nem keve-
set: egyhavi áramszámlát, négy és fél millió forintot. Ezt az össze-
get is a betegellátásra tudjuk fordítani.

Ugyanez a folytonosság érhető tetten a bérek emelésénél is: 
tavaly a szakorvosok és a kórházi szakgyógyszerészek bére brut-
tó 107 ezerrel, idén újabb bruttó 100 ezer forinttal emelkedett. A 
kórházi szakdolgozók tavaly 26,5 %-kal, idén decembertől újabb 
12%-kal vihetnek haza többet.

Az alapellátásban dolgozó fogorvosok esetében pedig a kö-
zelmúltban jelentette Lázár János egy Kormányinfó keretében, 
hogy praxisonként 3 millió forint támogatást kapnak, még idén. 
Majd a miniszter azt is kihangsúlyozta: 2010 óta fele annyi orvos 
kér külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági engedélyt, mint 
korábban.

Forrás: Négyes

A kutasi pálinkának nincsen 
párja – első helyezést ért a 

hároméves barack
A székkutasi csapat pálinkája vitte el az első díjat a Mágo-

csi Disznótoros és Kolbásztöltő Fesztiválon a hétvégén.
A február 23-i fesztiválon nem csak kolbásztöltésben mérték 

össze gasztronómiai tudásukat a csapatok, hanem a települé-
sek pálinkái is ringbe szálltak.

A jeles alkalomra Székkutas egy hatfős csapatot indított Ros-
tás Péter vezetésével. Az alpolgármester lapunknak elmondta, 
több mint húsz féle pálinka közül ítélték nekik oda az első he-
lyezést. – Egy hároméves barack főzetet vittünk az eseményre 
– mesélte Rostás Péter.

A kutasiak természetesen kolbásztöltésben is kipróbálták 
magukat, amiben a középmezőnyben végeztek. Malacfogásban 
azonban jeleskedtek, megnyerték a versenyszámot.

Gratulálunk a legjobb pálinkához, aminek úgy tűnik, nincsen 
párja! 

Forrás: promenad.hu, facebook



X. évfolyam 2. szám8

Kutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén
Kiadja: Kisbíró Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér
71.) Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával
Felelős szerkesztő: Égető Réka (62/533-777)
E-mail: radio7@radio7.hu
Nyomás: Norma Nyomdász Kft.
    (6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.)
    Nyomdavezető: Rostás Pál
Terjeszti: Székkutas Község Önkormányzata
Megjelenik: Székkutason
Azonosítószám: ISSN 2062-3151
Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,

és nem küldünk vissza.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

Minden jog fenntartva!

Családi események:
Január hónapban:

Születés: Maczali Boglárka Júlia és Bács Szabolcs Szilárd-
nak Anna Boglárka, Oláh Eszter és Neller Zoltánnak Adél 
Eszter utónevű gyermekük.
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Balogh János Lajos, Dajka Mihály, Érsek 
Gyuláné Megyesi Ibolya Terézia, Gyöngyösi Sándor, Tóth 
Imre

Több milliárd fotó közül emelkedett ki  
a megfagyott világ csodája 

Pásztor András fotóművész egyik alkotását beválogatta az 
egyik legnagyobb fotómegosztó oldal a tavalyi év legjobb 
25 alkotásai közé. Andrást eddigi pályafutásáról, a mostani 
elismerésről és jövőbeli terveiről kérdeztük. 

Kutasi Hírek: Milyen szálak kötnek Székkutashoz?
Pásztor And-

rás: 1988-ban 
költöztünk csalá-
dommal Székku-
tasra, ahol 2010-
ig éltem. Mindig 
boldogan emlék-
szem az itt töltött 
időszakra, és azt 
gondolom, egy 
nagyon szép, nyu-
godt, élhető te-
lepülés. Terveim 
között szerepel a 
faluban történő 
letelepedés, hisz’ 
megannyi szép 
emlék köt ide.

K. H.: Mikor kezdtél el fotózással foglalkozni?
P. A.: Mindig is vonzott a fotózás, gyermekként tátott szájjal fi-

gyeltem a sok csillogó objektívet, a fényes masinákat. Varázslat-
nak tartottam, amikor édesapám lakásunk beépített szekrényé-
ben hívott elő fotókat, készített nagyításokat parányi dolgokról. 
Persze, hogy én is fotózni akartam. De nem így alakult. Jöttek az 
iskolák, a munka világa és továbbra is csak távolról figyeltem a 
fotósokat, a csillogó objektíveket… Végül 5 évvel ezelőtt én is 
megvettem első kompaktomat.

K. H.: Milyen témák ragadják meg leginkább a figyelme-
det?

P. A.: Kezdetben makró fotókat készítettem, ezután jött a 
tájfotózás. A mai napig lenyűgöz a rovarvilág változatossága és 
összetettsége, a csillogó kitinpáncélok, a hatalmas szemek vi-
lága, valamint a kutasi puszta nyugalma és megannyi szépsége 
egyaránt.

K. H.: Mi a jó fotó titka? 
P. A.: Azt gondolom, egy fotó akkor működik, ha a szemlélő 

bele tud feledkezni, ha – csak egy pillanatra is – de ki tud sza-
kadni általa a valóságból. 

K. H.: Milyen elismeréseket nyertél el eddig?
P. A.: Ritkán indulok versenyeken/pályázatokon, legutóbb a 
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Lucien Hervé Kamera Klub színeiben, ahol a beküldött három 
fotómból kettő kiállításra került a nagyváradi Fotográfiai Múze-
umban. Számomra nagyobb elismerés az, ha valaki otthonában 
szeretné falra akasztani egy fotómat.

K. H.: A Flickr beválogatta az egyik fotódat a „25 legjobb 
alkotás 2018-ból” válogatásába. Miért nagy szó ez?

P. A.: Számomra azért nagy szó, mert éves szinten több mil-
liárd feltöltött kép közül választották fotómat a legjobb 25 közé.

K. H.: Mesélj a kiemelt képről! Mit ábrázol? Milyen körül-
mények között sikerült ezt a csodát lencsevégre kapni? Első-
re sikerült vagy sok próbálkozás eredménye?

P. A.: A fotó egy éppen megfagyó szappanbuborékot ábrázol 
és viszonylag sok próbálkozásra volt szükség, ha jól emlékszem 
ez a második napon sikerült. A makró egyébként is egy nehéz 
műfaj, ahol sok kitartásra van szükség, pláne ha egy buborékot 
kell fújni/fotózni   -10 fokban. 

K. H.: Milyen távlati terveid, céljaid vannak?
P. A.: Rövidtávú terveim között szerepel egy egyéni kiállítás 

megrendezése. Hosszú távú tervem egy alkotócsoport életre hí-
vása, amely összefogná és segítené a Székkutas és környékén 
tevékenykedő fotósokat, fotózás iránt érdeklődőket.


