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Árpádhalom és Székkutas településeken

2018 szeptemberében találkoztak a székkutasiak ennek a pro-
jektnek a keretében első alkalommal. Szerencsére sok sikeres pá-
lyázat megvalósítása zajlik a településen, először összekevered-
tek a gondolatok, hogy most melyiknek a kapcsán is tervezünk.

Azóta négy újabb találkozás valósult meg. Minden alkalommal 
a székkutasi közösségi eseményekről, rendezvényekről, folya-
matokról, kulturális értékekről, meglévő csoportokról, hagyomá-
nyokról beszélgettünk. Ezek megújításáról, folytatásáról, kiegé-
szítéséről és igény szerint új közösségi események szervezéséről 
szól ez a projekt. Többször elhangzott, hogy milyen jó lenne a fia-
talokat bevonni, megszólítani. Javaslat volt, hogy szervezzünk ne-
kik külön találkozót, ne befolyásolja őket a felnőttek a véleménye, 
fogalmazzák meg ők, miket szeretnének, és mit szeretnek most 
Székkutasban. A Pince Klub adott helyet, Kovács Lászlóné Marika, 
Török Bence és Gojdár Balázs pedig elhívták a fiatalokat – ők pe-
dig eljöttek, teleírták a papírokat, és leírták miért jó itt élni, mi az, 
amit szeretnének még, és mivel foglalkoznak szívesen. 

A márciusi hosszú hétvége előtt kérdőíveket juttatunk el a háztar-
tásokba, és vártuk vissza azokat kitöltve a gyűjtőpontokon. A kérdőí-
veket egy nagy létszámú beszélgetésen állítottuk össze, ahol közösen 
megfogalmaztuk, hogy melyek a csak Székkutasra vonatkozó kér-
dések, vagy mi az, ami Székkutason már megvalósult, jó gyakorlat. 

Április közepére várható a kérdőívek összegzése és eredmé-
nyeinek közzététele. Ezután egy újabb közösségi beszélgetés 
alkalmával elkészítjük a Cselekvési tervet, amely a pályázathoz 
szükséges összefoglaló terv az elkövetkező három évre, hiszen 
ennek a pályázatnak a megvalósítási ideje 2022. július 31-ig szól. 

Továbbra is számítok a helyiek aktív együttműködésére és ja-
vaslataira! 

Köszönöm az eddigi munkát, segítséget a résztvevőknek, civil 
szervezeteknek és az önkormányzatnak!

Magyar Zita
közösségfejlesztő

Díszpolgárokat avattak 
Székkutason

Március 15-én Székkutas Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a község szolgálatára tett, kiemelkedő és magas 
szintű munkássága elismeréseként Díszpolgári címet adomá-
nyozott Dr. Makay Attilának és Kovács Lászlónénak. Dr. Makay 
Attila 50 éve az állatorvosi szakmának szenteli az életét. 

Kutasi Hírek: Miért választotta az állatorvosi szakmát? 
Dr. Makay Attila: Egyrészt azért, mert elődeim is azok voltak, 

ezért ebben nőttem fel. 50 évet töltöttem el ebben a szakmában. 
A legbüszkébb talán arra vagyok, hogy a fiam is ezt a pályát viszi 
tovább. Soha nem próbáltam erre rábeszélni, ő maga döntött így, 
aminek nagyon örülök. Az érdekesebb esetekhez mindig vittem 
magammal, és úgy látszik, hogy kedvet kapott ehhez a szakmához. 

Kutasi Hírek: Mit jelent önnek Székkutas? 
Dr. Makay Attila: Nekem mindent. Abban a házban születtem 1942. 

január 19-én, amiben most is lakom. Mindig is jól éreztem magam itt, 
és ugyan van egy közmondás, miszerint „saját hazájában nem lehet 
próféta senki sem”, de én ezt nem éreztem. A falu 95 százalékával 
semmi konfliktusom nem volt az 50 év alatt. Iparkodtam segíteni min-
denkinek, még azoknak is, akik nem érdemelték volna meg. 

Kutasi Hírek: Van-e olyan személy, aki nélkül nem sikerült vol-
na elérnie mindazt, amiért most ezt a kitüntetést kapta? 

Dr. Makay Attila: Van igen, méghozzá a feleségem. Az, hogy 
ennyit tudtam dolgozni, az annak köszönhető, hogy ő itthon tar-
totta a frontot. Miközben dolgozott, maradt ideje a háztartásra. 
Reggel háromnegyed 5-kor mentem dolgozni, hazamentem reg-
gelizni, mire délben haza értem, már otthon volt az ebéd, ami után 
indultam tovább dolgozni. 10-12 órát simán ledolgoztam, ami nem 
sikerült volna a feleségem nélkül.

Kovács Lászlóné Marika már több mint 30 oktatja a székkutasi 
általános iskola diákjait. Számos kiváló eredményt értek el a diá-
kokkal, amikre a mai napig mosollyal az arcán gondol vissza.  

Kutasi Hírek: Miként érintette önt, hogy megkapta a Székkutas 
Díszpolgára címet?

Kovács Lászlóné: Nem számítottam rá, hogy felmerül a ne-
vem. Polgármester úr levélben értesített, ami nagyon meglepett, 
de örültem neki. Nagy boldogság nekem, hogy a saját hazámban 
ismerték el a munkám. 

Kutasi Hírek: Honnan jött az ötlet, hogy pedagógus legyen?
Kovács Lászlóné: Mindig is közösségi személynek tartottam ma-

gam, és már gyerekkoromban arról ábrándoztam, hogy gyerekekkel 
fogok foglalkozni. Nem magyar szakos tanárnak készültem, de nem 
bánom, hogy így történt. Úgy gondolom, hogy sokkal boldogabban él-
het az ember, ha a hivatás és a hobbi találkozik. Nálam ez megtörtént. 

Kutasi Hírek: Mire a legbüszkébb az eddigi pályafutásából? 
Kovács Lászlóné: Nagyon nehéz egyet is kiemelnem. Büszke 

vagyok a diákjaim sikereire, és arra, hogy számos országos ver-
senyre eljutottunk innen, Székkutasról. Több versenyen az első 
helyen végeztek a diákjaim, és büszkeséggel tölt el, hogy komoly 
munkával  ilyen remek eredményeket értek el a tanulóim. 

Márió, a harmonikás 
köszöntötte a hölgyeket

Megtelt a székkutasi hölgyekkel (no persze urakkal is) a Mur-
gács Kálmán Művelődési Ház. A mai jeles nőnap alkalmából Márió, 
a harmonikás, fantasztikus műsorral készült, így tette igazán kü-
lönlegessé március 8-át a szépség megtestesítői számára.

Minden évben megemlé-
keznek Székkutason a nőnap-
ról, ez idén sem történt más-
ként. Szél István polgármester 
elmondta, ez az egyik legfon-
tosabb férfiúi kötelessége az 
uraknak. Az év többi napján 
is természetesen megteszik a 
nők legstabilabb támaszai.

A mai ünnepség azért is volt különleges, mert több, mint 230 
hölgy vett részt a Murgács Kálmán Művelődési Házban rendezett 
nőnapi ünnepségre.

Minden évben műsorral kedveskednek a szebbik nem képvise-
lői számára, ez alkalomból Máriót, a harmonikást hívták meg.

A kiváló hangulatú, zenés est végén a képviselőtestület férfi tagja 
egy szál virággal kedveskedtek a hölgyeknek. A polgármester hoz-
zátette, örömmel töltötte el, hogy Hódmezővásárhelyről és Oroshá-
záról is érkeztek az eseményre.

Szél István kiemelte: számára a nő az életet jelenti.
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Tervezik a magyar vidék autósztráda-nagykörútját
Miközben már tervezik az M9-es gyorsforgalmi út Zalaeger-

szeget elkerülő szakaszát, a további nyomvonalról is zajlanak 
az egyeztetések. A kormány minap nyilvánosságra hozott ver-
senyképességi programja azzal számol, hogy az út Pécset is 
érinti majd. Ezzel létrejöhet egy, az országhatárokkal párhu-
zamos vidéki gyorsforgalmi gyűrű.

A napokban módosították a kivitelező tervezőirodák szerződé-
sét, amely az M9-es gyorsforgalmi út Vasvár M8-as autóút és a 8-as 
főút csomópontja, illetve a Zalaegerszeget az M7-es sztrádához 
kapcsoló M76-os végpontja közötti szakasz engedélyezési tervei-
nek elkészítéséről szól. A tervezendő 38 kilométer hosszú gyors-
forgalmi útszakasz kétszer két forgalmi sávos, az útvonal része a 
TEN-T európai nemzetközi közlekedési hálózatnak.

Az M9-es autópályát évtizedek óta tervezték, de eddig összesen 
csak egy mintegy húsz kilométeres szakasza épült meg; az egyik 
Szekszárdnál indul a 6-os főúttól, és autóútként ér át a Duna fölött 
mint Szent László híd az alföldi oldalon az 51-es főúthoz – ez lesz 
a majdani autópálya jobb oldala –, egy másik szakasz a Kaposvárt 
elkerülő 610-es út, ez is a majdani M9-es út része. Előrelátható-
an a Zalaegerszeget elkerülő, az M76-ost folytató rész valósulhat 
meg először négysávos autóútként. Az új szakasz az M8-asra vezeti 
majd a forgalmat, amely kétszer egy sávon, a településeket elke-
rülve éri el az osztrák határt Szentgotthárd mellett. Ez az út már 
épül, az érintett Vas megyei települések lakóinak közmeghallga-
tást szerveztek, hogy a türelmüket kérjék a jelentős földmunkák 
és teherszállítás miatt.

Eközben előkészítik az M9-es további szakaszait, legalábbis ez 
derült ki a napokban nyilvánosságra hozott, a pénzügyi és az inno-
vációs tárca által jegyzett versenyképességi programból, amely-
ben a közlekedési fejlesztések közül az M9-es autópálya meg-
építését emelték ki. A javaslat célja a munkaerő-tartalékokkal és 
gazdaságfejlesztési kapacitással rendelkező Dél-Dunántúl nyugati 
határral való közúti közlekedési kapcsolatainak javítása.

Az M9-es autópálya dunántúli nyomvonala, azaz a Kőszeg–
Szombathely–Körmend–Zalaegerszeg–Nagykanizsa–Kaposvár–
Pécs–Szekszárd útvonal a régió nagyobb városainak biztosítaná a 
bekapcsolódást a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe. A korábbi 

M9-es nyomvonalának tervei Pécset nem érintették, ugyanakkor a 
másfél százezer lakosú, széles felsőoktatási spektrumú megyeszék-
hely bekötése az egész térség vonzerejét növelné, valamint hozzá-
járulna a régió humántőke-állományának helyben tartásához.

Az új közlekedési folyosó megteremtésével Dél-Dunántúlon is 
megvalósulhat az M1-es autópálya hatókörzetében már végbement 
erős ipari, gazdasági aktivitásnövekedés – áll a dokumentumban.

Az M9-es keleti irányú folytatása még nem végleges. Az orszá-
gos rendezési tervben a szekszárdi híd felé jelölték ki a nyomvo-
nalat, azonban időközben a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) 
Zrt. kiírta a közbeszerzési pályázatot a mohácsi Duna-híd kiviteli 
terveinek elkészítésére. A hídon keresztül vezet majd a Pécs–Sze-
ged közötti gyorsforgalmi út. Emellett a Tisza-parti városnál talál-
kozik majd a meglévő M5-ös és M43-as sztrádával az M9-es és a 
ma még csak tervezett Szeged–Debrecen útvonal. A közlekedési 
kormányzat 2016 őszén jelentette be, hogy négysávos út köti majd 
össze Debrecent Békéscsabával és Szegeddel.

A kormány azzal indokolta az utak megépítésének szükséges-
ségét, hogy az – kapcsolódva a Miskolc–Kassa már épülő útvo-
nalhoz – javítja az ország észak–déli irányú átjárhatóságát mind a 
személy-, mind az áruforgalomban. Mint ismert, az M30-as (Mis-
kolc–Hidasnémeti) építése már megkezdődött, míg a Kassa felé 
vezető út a szlovákiai oldalon már elkészült. A Debrecen–Békés-
csaba szakaszon belül a Debrecen–Berettyóújfalu (M35-ös) már 
megépült mintegy harminc kilométeren. Hódmezővásárhely elke-
rülő szakasza ugyancsak már elkészült, ami az építendő Békés-
csaba–Szeged szakaszt rövidíti meg 13 kilométerrel.

Az M9-es a Budapest központú, sugaras gyorsforgalmi úthálózat 
oldására építendő, gyűrű irányú úthálózati elem. Az M8-as mellett az 
a gyorsforgalmi út, amely nem a fővárosból indul, hanem az ország-
határral párhuzamosan, nagy félkörben karolja át az országot. A su-
garas szerkezet azt eredményezi, hogy a Budapest felé vezető utakon 
és az M0-on manapság számos olyan jármű közlekedik, amelyeknek 
az úti célja egy fővárostól távoli város vagy körzet. A gyűrű irányú utak 
ezeknek jelentős időbeli és üzemanyag-megtakarítást jelentenek, 
miközben a főváros környékének terhelése kisebb lesz.

Forrás: magyarnemzet.hu

Székkutason is megemlékeztek az 1848-49-es hősökről
Március 15-én délelőtt Székkutason is megemlékeztek az 

1848-49-es hősökről.
Ünnepi Istentiszteletet tartottak a református templomban, fel-

vonták a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a ’48-as kopjafát. 
Az ünnepség a Murgács Kálmán Művelődési Házban folytatódott, 
ahol beszédet mondott Szél István polgármester, aki kifejtette, 

hogy mi magyarok ragaszkodunk önrendelkezésünkhöz, sza-
badságunkhoz és ahhoz, hogy egyenrangúan kezeljenek minket 
a nemzetek sorában. Kiemelte, hogy több mint ezer éves állam-
ként jogunk van elmondani véleményünket, és megvédeni hatá-
rainkat. Mint elmondta, március 15-én szabadságvágyunk egyik 
legnagyobb szimbólumát ünnepeljük meg, amikor lefektették a 
modern magyar jogállamiság alapjait is.

– Ma is ugyanaz lebeg a szemünk előtt, mint 1848-ban, 1956-
ban és 1989-ben, a rendszerváltáskor. Ragaszkodunk önrendel-
kezésünkhöz, szabadságunkhoz és ahhoz, hogy egyenrangú fél-
ként kezeljenek bennünket a nemzetek sorában – hangsúlyozta a 
község első embere, aki szerint nem kérünk többet, mint mások: 
legyen jogunk elmondani véleményünket és legyen jogunk meg-
védeni a határainkat.

A politikus felhívta a figyelmet, hogy akkor is hinnünk kell az 
igazságban, amikor esetleg hamis hangok megpróbálják csök-
kenteni eredményeinket és kitűzött céljainkat. – Nem szabad 
csüggednünk, mert ’48-ban a magyar nemzet megmutatta, hogy 
ha akarja, akkor nem lehet megállítani. Bármire képesek vagyunk 
– emlékeztetett Szél István.

A polgármester rámutatott: nem azok az igazán erősek, akik 
hangosak és erőszakosak, hanem azok, akiknek lelkében hit, ten-
ni akarás és önbecsülés él. – Ezért 171 év után is tartjuk magunkat 
a március 15-i eszmékhez: rabok tovább nem leszünk, és minden 
magyar ki fog állni minden magyarért és Magyarországért! – ösz-
szegezte gondolatait.

Az ünnepségen Díszpolgári címeket is adományoztak. Székku-
tas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község szolgálatá-
ra tett, kiemelkedő és magas szintű munkássága elismeréseként 
a 6/2007. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete értelmében Dí-
szpolgári címet adományozott Kovács Lászlónénak és Dr. Makay 
Attilának.

Sz. Viktor, promenad.hu
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Vonzóvá teszi a vidéken maradást a falusi csok

Kultúrházak éjjel-nappal 2019. február 15-16.
A Székkutasi Olvasókör ismét csatlakozott programjával a 

Magyar Népművelők Egyesületének felhívásához.
Sikeres, szép péntek délutánnal örvendeztettük meg az ér-

deklődőket. Szemet, lelket gyönyörködtető amatőr munkákat 
szemlélhettünk mega Murgács Kálmán Művelődési Ház nagy-
termében. Rostás Jánosné, Jucus kötött díszpárnákat, Hegyi 
Ildikó egy kötött takarót mutatott be. A kézimunka szakkörből 
Borsodi Sándorné horgolt kézimunkáit, Juhász-Nagy József-
né, Petykó Jánosné, Hegyi Jánosné népi hímzéseit, Petykó 
János gobelin munkáit csodálhatták meg a résztvevők. Gróf 
Sándorné Manyika dekupázs techikával díszített tárgyai, a 
Gregus Máté Általános Iskola tanulóinak természetképei, 
Oláh Zoltán grafikái, Tóth Orsolya rajzai, és fa dísztárgyai, va-
lamint Dani Krisztina filcből készült alkotásai színesítették a 
kiállítást.

Bubeláné Rostás Éva csodálatos, papírból készített dísz- és 
használati tárgyakat hozott magával, és megmutatta az elkészí-
tés fázisait is. Aki megismerte a technikáját, munkához is lát-
hatott.

Új lehetőség a falusi csok, amelynek célja, hogy élhetőb-
bé váljanak a vidéki települések, és a kedvezmény javíthatja 
az adott településen élő emberek anyagi helyzetét is. Szak-
értők szerint a falusi csok részben visszafoghatja az ingatla-
nárak robbanását – írja a Híradó.hu.

A miniszterelnöki évértékelőben bejelentett hétpontos csa-
ládvédelmi akcióterv magával hozta a családi otthonteremtési 
kedvezmény (csok) újabb változatát is. Július elsejétől ugyanis 
már használt lakásokra is felvehető lesz a kedvezményes, legfel-
jebb 3 százalékos kamatozású hitel.

Használt ingatlanok vásárlása esetén pedig eltörlik a 35 mil-
lió forintos értékhatárt, amely korábban a csok felvételének 
feltétele volt. Magyar állampolgárok ezentúl a világ bármely ré-
szén szerzett társadalombiztosítási jogviszonnyal igényelhetik 
a támogatásokat nemcsak a fészekrakás, hanem a babavárás 
esetén is. Az intézkedéscsomagtól a politika nemcsak a csalá-
dok anyagi helyzetének javulását, hanem kedvező demográfiai 
fordulatot is vár.

Március elején derült ki, enyhített és szigorított is a falusi 
csok korábban tervezett feltételein a kormány. Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: az eredeti-
leg tervezettnél több, összesen 2373 kistelepülésen lehet majd 
igénybe venni a családok otthonteremtési kedvezményének 
(csok) ezen formáját – írja a Népszava.

Felértékelődnek a vidéki ingatlanok
A falusi családi otthonteremtési kedvezmény bevezetésének 

célja a vidék népességmegtartó erejének növelése, és a kiste-
lepüléseken élő emberek életminőségének javítása – hangzott 
el az M1 Szemtől szembe című műsorában. Balogh László, az 
Ingatlan.com gazdasági szakértője szerint ez az intézkedés a 
vidéki ingatlanok árrobbanásához is vezethet, azonban vissza-
fogott módon.

Mint mondta, amennyiben összehasonlítjuk a vidéki in-
gatlanárakat egy-egy nagyváros ingatlanainak értékével, akár 
6-7-szeres különbségeket is tapasztalhatunk. A falusi csokot 
igénybe vevők a tízmillió forintos támogatás felét költhetik majd 
vásárlásra, a másik felét pedig felújításra, így a használt ingatla-
nok felértékelődhetnek.

A falusi csokot minden olyan 5 ezer főnél kisebb településen 
igénybe lehet majd venni, ahol csökkent 2003 óta a lakosság-
szám: azaz az eredeti elképzeléstől eltérően nem lesz feltétel az 
országos átlagot meghaladó lélekszámcsökkenés.

Nehezen fog lépést tartani az építőipar
A július elsejétől életbe lépő intézkedéscsomag kapcsán fel-

merülhet, hogy az építőipar és az ahhoz kapcsolódó iparágak 
képesek lesznek-e kiszolgálni a piac igényeit? Regős Gábor, a 
Századvég Gazdaságkutató Zrt. közgazdásza szerint a képesség 
megvan a várhatóan növekvő igények kiszolgálására, azonban 
a nagyobb kihívás az, hogy milyen határidővel képesek dolgozni 
a szakemberek.

Látható, hogy az elmúlt években dinamikusan növekedett az 
érdeklődés az új lakások vásárlása iránt, amire gazdasági érte-
lemben szükség volt – magyarázta a közgazdász. A falusi csok 
azokra a területekre próbál összpontosítani, ahol szabad ingat-
lanok, lakások vannak, azonban a népesség csökkenése miatt 
ezek használaton kívülre kerültek. Ezeket fel kell újítani, amihez 
jó hitellehetőséget kínál a falusi csok – mondta.

A nagyvárosokban és a fővárosban már-már a megfizethetet-
lenség határát súrolják az ingatlanárak, nem véletlen, hogy ez a 
lakáshitelezést is felpörgette – mondta Balogh László. Hozzátette: 
egyre többen költöznek ezért az agglomerációba, és ott fektetnek 
be ingatlanba, ehhez pedig a falusi csok is hozzájárul majd.

Forrás: hirado.hu
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Női néptánc koreográfiák találkozója Székkutason
Március 9-én, Hopp Juliska, Hopp Mariska! címmel női és 

leány koreográfiák találkozója került megrendezésre a szék-
kutasi Murgács Kálmán Művelődési Házban.

Szikrázó napsütéses délutánon szebbnél szebb, viseletbe öltö-
zött kis és nagy lányok, asszonyok készülődtek az első alkalom-
mal meghirdetett néptánc találkozóra Székkutas központjában.

A zsúfolásig megtelt kultúrházban Törökné Tárkány Katalin 
rövid megnyitóját követően a rendezvényt szervező Kankalin 
Néptáncegyüttes férfi tagjai és a Vásárhelyi Népzenetanoda ta-
nulói köszöntötték – virág helyett ezúttal – kalotaszegi muzsiká-
val és tánccal a résztvevő hölgyeket.

A fesztiválra csoportok és egyéni indulók érkeztek Makóról, 
Üllésről, Szegedről, Hódmezővásárhelyről, de még a távoli Ma-
gyarhomorogról is. A találkozó különlegessége, hogy az óvo-
dástól nagymamáig minden korosztály képviseltette magát, sőt, 
sokszor a színpadon is együtt táncoltak a generációk.

A koreográfiatalálkozó záró momentumaként a közel 200 
fellépő közös karikázót táncolt el. Szívet melengető és egyben 
hidegrázós élmény volt mind részt venni benne, mind csak kí-
vülről hallgatni a lányok, asszonyok erőt sugárzó énekét.

(Forrás: Hajdú Ervin médiafelelős)

A „Fűben fában orvosság van” c. előadáson Gorcsa János-
né Erzsike fontos és hasznos információkat mondott az általa 
készített termékekről melyek környezetünkben találhatók és 
termeszthetők is.

A színes program az összefogás erejével jött létre. A kiállításra 
jelentkezők nagyszerű, ötletes alkotásait láthatták a résztvevők.

A rendezvényt meglátogatta Bakos Adrienn kulturális közös-
ségfejlesztő mentor is.

Február 16-án a Pince Klubba várta az Olvasókör és az ÖFI-
Klub a nosztalgiázni vágyókat. Kenéz Sándor, volt székkutasi 
lakos retró zenéjére táncolhattunk és baráti beszélgetések jó 
hangulatával zártuk a programot.

A Kulturházak éjjel-nappal program szlogenje „mindennap 
értéket adunk” volt.  A helyi lehetőségek, adottságok kihaszná-
lásával hozott színfoltot a rendezvény a művelődési ház életébe.

Köszönetemet fejezem ki minden kiállítónak! Köszönöm az 
Olvasókör tagjainak és minden önkéntes segítőnek a munkáját.

  Kovácsné Rostás Erzsébet                                                                                                                                         
olvasókör elnök

 

Felhívás

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról  
a Tömegsport Club Székkutas javára. 

Adószám: 19082143-1-06.  
Előre is köszönjük a sportoló gyermekek nevében!
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Megdolgozták a gazdák  
a székkutasi földutakat

Összefogtak a székkutasi gazdálkodók, és kijavították, 
járhatóbbá tették a földes utakat.

– Tizenöt gazda, illetve gazdálkodó egység, köztük a vadász-
társaság és a termelőszövetkezet azzal keresett meg bennün-
ket, hogy segítenének a földes utak rendbetételében – tudtuk 
meg Szél Istvántól, Székkutas polgármesterétől.

– Örömmel vettük a felajánlást. A nagyon kikátyúsodott, kita-
posott részeket a közös munka során, földdel töltöttük fel, amit 
ugyancsak felajánlásból kaptunk. A munka két teljes napon át 
tartott. Önkormányzatunk egy lánctalpas markoló költségeit fi-
nanszírozta, a gazdák pedig traktorokkal szállították ki a földet 
az utakra. Volt, ahol gréderezni kellett.

 Szőrháttól Feketehalomig számos terület megközelítése vált 
így sokkal jobbá. Szél István hangsúlyozta, példaértékű ez az 
összefogás. Reméli, hogy a jövőben még több gazdálkodó veszi 
ki részét a földes utak karbantartásából.

Forrás: delmagyar.hu

Petíció indult a magyar 
mezőgazdaság forrásainak 

megmentéséért
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar 

Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elfogadha-
tatlannak tartja az agrártámogatások csökkentését, illetve a 
Közös Agrárpolitika forrásainak migrációs célokra történő 
átcsoportosítását – ismertette Szél István, a Csongrád Me-
gyei Agrárkamara elnöke sajtótájékoztatóján.

Ennek okáért, valamint álláspontjuk még hangsúlyosabb ki-
nyilvánítása érdekében petíciót indítottak.

Mint ismert, a magyar mezőgazdaság Európa egyik leggyor-
sabban és legkiválóbban fejlődő gazdasága, amelyhez a magyar 
emberek szorgos munkája mellett nagyban hozzájárulnak az 
Európai Unió által biztosított támogatások is.

Az Európai Parlament képviselői viszont a migráció által fel-
merült problémák kezelésére – amelyek egyébként sokkal in-
kább társadalmi és demográfiai jellegűek, mint sem a mezőgaz-
dasághoz köthetőek – a támogatások lecsökkentésével kívánja 
megoldani a bevándorlással egyetemben felmerülő anyagi kér-
déseket.

Annak érdekében, hogy a magyar gazdák támogatottsága ne 
csökkenjen, a NAK és a MAGOSZ egy országos szinten elérhető 

Tisztelt Ügyfeleink!
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi 

Járási Hivatala azzal szeretné segíteni Székkutas Község la-
kosait, hogy a helyszínen ügyintézési lehetőséget biztosít a 
polgároknak arra, hogy ügyeiket néhány perc alatt, a közvet-
len lakóhelyük elhagyása nélkül tudják intézni a kormányab-
lak buszban.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal kormányablak busza 2018. április 24. (szerda) nap-
ján 09:00-15:00 óra és 2019. október 30. (szerda) napján 
09:00-15:00 óra között 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14. 
(Murgács Kálmán Művelődési Ház előtti parkoló) szám alatti 
a helyszínen fogadja az érdeklődőket és a leendő ügyfeleket.

A mozgó kormányablakban az alábbi ügytípusok ügyinté-
zésére van lehetőség:

- személyazonosító igazolvány,
- lakcímkártya,
- útlevél,
- vezetői engedély,
- ügyfélkapu nyitás,
- diákigazolványhoz szükséges adatlap igénylése.

A kisbuszban az illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak 
megfizetésére bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.

Ügyintézéshez szükséges személyazonosításra alkalmas 
okmány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy 
kártyaformátumú vezetői engedély) és lakcímigazolvány be-
mutatása a helyszínen.

petíciót indított, amelyben arra kéri a magyar mezőgazdaság-
ban tevékenykedőket, hogy írják alá Brüsszel terveinek megál-
lítása érdekében.

Szél István hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos, hogy az or-
szágban tevékenykedő gazdászok tudomást szerezzenek arról, 
hogy mire készül Brüsszel velük, a magyar mezőgazdasággal és 
a többi európai ország mezőgazdaságával szemben.

– Minden mezőgazdaságban tevékenykedőnek joga van 
tudni és jogában áll dönteni is arról, hogy milyen, számukra 
egyáltalán nem kedvező lépéseket kívánnak megtenni velük 
szemben. Ennek okáért arra kérem a térségben élő, mezőgaz-
daságban tevékenykedő polgárokat, hogy írják alá a NAK és a 
MAGOSZ által létrehozott petíciót. Mindezt megtehetik online, 
vagy személyesen, az adott település falugazdászánál, illetve 
a megyei igazgatóságon is. Reményeink szerint Magyarország 
példaértékű lépését követik majd szomszédos országaink is, és 
közös összefogással sikerül elérni azt, hogy ne a magyar gazdák 
támogatásaiból oldódjanak meg a migrációs problémák.

Forrás: promenad.hu
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Csokigyár épül Székkutason
A jelenleg négy embert foglalkoztató kézműves csokiüzem mel-

lett csokoládégyár épül Székkutason. A csarnok váza már áll.
Dani Róbert, a Premium 

Choco Kft. egyik tulajdonosa, 
gyártásvezető-technológus 
elmondta, igény van a jó mi-
nőségű csokoládékra. Ezért 
gondoltak a bővítésre. – Régi 
vágyunk volt a fejlesztés. A 
beruházás 1 milliárd forintba 
kerül, aminek felét pályázaton 
nyertük, a másik felét pedig 
banki kölcsönből és önerőből 
finanszírozzuk – tudta meg a 
delmagyar.hu a Premium Cho-

co másik tulajdonosától, Kruzslicz Tamástól.
A mintegy 1000 négyzetméteres gyár alkalmas lesz a kakaóbab 

feldolgozására, kakaópor és -massza előállítására. A legmodernebb 
gépsorokkal dolgoznak majd, ezeket már megrendelték.

Megmaradnak a prémium kategóriás kézi előállítású terméke-
ik is, de felső kategóriás, automata géppel készült csokoládékat és 
szaloncukor-különlegességeket is gyártanak majd. Multicégekkel is 
tárgyalnak saját márkás termékek készítésére. Kruzslicz Tamás el-
mondta, a gyárépület idén április végére készül el, a gépsorok pedig 
év végére vagy a következő év elején kerülnek a helyükre. A tervek 
szerint 15-20 embernek biztosít munkát az épülő csokigyár.

Szél István polgármester a következőket válaszolta arra a kérdésre, 
mit jelent Székkutasnak a csokigyár megépülése. „Mindenképpen egy 
örömteli hírt, mivel új munkahelyek lesznek a településen, ami min-
dennél fontosabb. Emellett azt is fontos kiemelni, hogy helyi vállalko-
zók közössége építi a létesítményt. Bízom benne, hogy a gyár tovább 
fogja öregbíteni Székkutas hírnevét. A csokiüzem eddig is bekapcso-
lódott a település életébe, például Mikulás csomagok készítésével és 
egyéb jótékonykodásokkal. Továbbá, ha vendégeinknek, partnereink-
nek és testvértelepüléseinknek ajándékot küldünk, akkor mindig helyi 
termékeket választunk, ez alól a csokoládé sem kivétel. Az együttmű-
ködés azért is fontos, mert új munkahelyeket teremt a gyár. Igaz, hogy 
Székkutason a térségben a legkisebb, 1 százalék alatti a munkanélküli-
ség, azonban minden munkahelyre szükség van, mert ez segítséget je-
lenthet helyben állást találni azoknak, akik más településekre ingáznak 
munka miatt.” Az is felmerült kérdésként, hogy várható-e újabb vállal-
kozás, ami Székkutasra települ, vagy terjeszkedik ott. „A helyi benzin-
kút szeretne egy autó- és traktormosót építeni. Ezzel kapcsolatban már 
megkezdődtek a tárgyalások, valamint a piac felújítása kapcsán két 
újabb üzlethelyiség nyílik meg, ahol további szolgáltatásokat nyújthat-
nak vállalkozások a székkutasiak számára” – reagált a polgármester. 

Forrás: delmagyar.hu, promenad.hu
Kép: delmagyar.hu

A székkutasiak szeretete és 
Istenhez való nyitottsága 

példaértékű
Több időt lenne ildomos Istennel tölteni. A szeretet és a hit 

fontosságát erősíteni az emberekben az igazi kihívás. Székkutas 
református lelkipásztora úgy véli, a felnövekvő generáció sokkal 
fogékonyabb az igére, ezért mindennap azon dolgozik, hogy a hit 
és az Úr a székkutasiak életének szerves részévé váljon.

Stefán Zoltánnal, Székkutas református 
lelkipásztorával beszélgettem, aki tavaly 
szeptember óta tölti be ezt a csodálatos hiva-
tást a községben. Mint elmondta, apai nagy-
papája töltötte be a családban ezt a hivatást, 
aki Kárpátalján szolgált több gyülekezetben.

Stefán Zoltán maga Ungváron látta meg 
a napvilágot, és véleménye szerint a lelkészi 
hivatás a génekben öröklődik, ezért számára 
nem is volt kérdés, hogy ez lesz a hivatása. 
2009-ben végzett a Debreceni Hittudományi 

Egyetemen teológus-lelkész szakán, ezt követően Kárpátalján szolgált 
kilenc éven keresztül több gyülekezetben. Egy betegség folytán két éve 
döntött úgy, hogy máshol szolgálja Istent, ugyanis Ukrajnában nem 
tudták megfelelően orvosolni a betegségét. Úgy fogalmazott, hogy 
amíg az Urat szolgálhatja, mindent megtesz egészségéért. 2018. szep-
temberében költöztek Székkutasra.

Boldog házasságban él és két csodálatos lánygyermek büszke 
édesapja. Az egyik kislány négyéves, a másik pedig a hetedik életévét 
töltötte be. Felesége hitoktató, óvónőként dolgozik Orosházán. Még 
korai megmondani, hogy lányok is hasonló módon követik-e szüleik 
mintáját lelkészi hivatás tekintetében. Ahogy a lelkipásztor mondta: 
„odaföntre van bízva”. Csodálatos dolog Istent közelebb hozni az em-
berekhez, de a fiatalok idővel eldöntik, milyen pályát választanak.

Számos kihívással és feladattal néz szembe, mióta a településen 
szolgál, de az a szeretet és kedvesség, ami átöleli őket nap, mint nap 
a lakosság részéről, káprázatos. Nem gondolták volna, hogy a szék-
kutasiak ennyire nyitottan fogadják majd őket. Az utcákon sétálva egy 
pár jó szó és köszönés nélkül senki sem megy el mellettük. A kezdeti 
aggodalom azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogadják majd őket, pil-
lanatok alatt szertefoszlott, és a közösségbe való beilleszkedés napról 
napra akadályok nélkül történt.

Stefán Zoltán mindennapjait kitöltik a feladatok sokaságai, amibe 
beletartozik a családok látogatása is. Az elsődleges célja azonban, 
hogy minél több embert be tudjanak vonni a gyülekezet életébe, 
amely jelenleg 122 felnőttet, illetve 12-15 gyermeket jelent.

Az önkormányzattal mindig is kiváló kapcsolatot ápolt a református 
egyházközösség. A lelkipásztor kiemelte, hogy Szél István polgármes-
ter mindenben segítő kezet nyújt a felekezetnek, legyen szó akár ren-
dezvényekről, akár beruházásokról. Hozzátette, hogy az önkormány-
zat a polgármesterrel karöltve, a civil szervezeteket is teljes mértékben 
támogatja, és minden segítséget megad számukra, hogy munkájuk 
kiemelkedő legyen. Gördülékeny az együttműködés a polgármester-
rel, rendszeresen találkoznak és konzultálnak a lehető leghatékonyabb 
munkavégzés érdekében.

Ha az Úr is úgy akarja, akkor megvalósulnak bizonyos fejlesztések. 
Folyamatosan azon dolgoznak, hogy az egyházi és a magyar kormány 
általi támogatásokból több felújítási terv is megvalósuljon. Bízik abban, 
hogy az idei évben a parókiának és a gyülekezeti háznak a felújítására 
sor kerül. Továbbá a templom járólapjának új köntösbe bújtatása is 
az idei célok között szerepel. Az épület csodálatos és egyedi stílusát 
szeretnék megőrizni, ezért bíznak abban, hogy a pályázatok sikeresen 
megvalósulnak.

A helyi általános iskolában és óvodában is van hitoktatás, ezáltal is 
próbálják elérni az ifjabb nemzedéket, és az Úrhoz vezetni őket. Stefán 
Zoltán úgy fogalmazott, hogy a szülők döntik el, hogy milyen hitéletet 
szánnak a gyerekeiknek. A település javarészt katolikus felekezetű, ezért 
az ő hittanóráikon kis létszámú csoportokban zajlanak az órák. A vasár-
napi istentisztelettel párhuzamosan a felesége tart gyermekistentiszte-

letet. Azaz a kicsik játékos formában ismerkednek meg a bibliai törté-
netetekkel a parókián. A gyerkőcök rendkívül fogékonyak és áldásosak.

A lelkipásztor úgy véli, hogy inkább a felnőttek életéből hiányzik 
jobban a hitélet, az Istenhez való kötődés. Azonban hála a Mindenha-
tónak, a kicsik egyre inkább érdeklődést mutatnak a hit iránt, mely ko-
moly előrelépést jelenthet a település református közössége számára.

A székkutasi lakosság többségében katolikus hitvallású, azonban a 
beszélgetés során Stefán Zoltán kiemelte, hogy egy Istent szolgálnak és 
ez a legfontosabb és legszentebb dolog. A helyi katolikus egyházközös-
séggel kiváló kapcsolatot ápolnak, közös rendezvényeket szerveznek. 
Többek között megemlékezéseket, a nemzeti ünnepekre is együtt ké-
szülnek. Számukra az a legnagyobb boldogság, ha az emberek nyitnak 
Isten és az egyház irányába.

Végezetül a lelkipásztor elmondta, sajnos manapság fontosabb lett 
az egzisztencia, az anyagi javak hajhászása, mint az emberek lelkének 
ápolása. Több időt kellene szánni Istenre, a hitre, az egymással való 
törődésre. Akkor a világ másként alakulna, boldogabbak lennénk, a 
szeretet és a lelki béke foglalná el az első helyet mindenki szívében.

Forrás: promenad.hu
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Hangsúlyozta, senki nem kényszerítettek arra, hogy fogjanak 
össze, álljanak huszárnak, az akkoriak ezt mégis megtették. A 
’48-49-es eseményeket követően pedig két máig élő örökség 
maradt reánk, az itt élőkre. Az olvasókörök, melyek őrizték az 
eszmét, összekovácsolták a közösséget, valamint azok a kato-
nadalok, melyek itt is elhangoznak.

A mindennapok küzdelmét, ellentéteit ezek a napok tudják 
áthidalni, minden más megkülönböztethet bennünket, de a 
legfontosabb, hogy mi mindannyian itt a Kárpát-medencében 
elsősorban a magyart lássuk egymásban.

Forrás: vasarhely24.com, delmagyar.hu
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Lázár János Székkutason: első helyen mindannyian  
a magyart kell, hogy lássuk egymásban

Az országgyűlési képviselő a településen zajló népdal ta-
lálkozóra látogatott el.

Március 15-e alkalmából immáron hagyományosan népdal 
találkozót tartottak Székkutason március 15-én délután. 

A helyiek mellett nagymágocsi, algyői, szikáncsi, szegedi, föl-
deáki, csanyteleki és csongrádi népdal-, illetve nóta együttesek 
léptek színpadra. 

– Öröm számunkra, hogy az eseménynek a Murgács Kálmán-
ról elnevezett művelődési ház adhat otthont, hiszen Murgács 
Kálmán ikonikus alakja a magyar nótának – mondta a rendez-
vény megnyitóján Szél István, Székkutas polgármestere. Hang-
súlyozta, az idők folyamán a magyar nóta tartalmilag és formai-
lag is sokat változott.

A Szél István pol-
gármester által tartott 
megnyitó után Lázár 
János országgyűlési 
képviselő mondott kö-
szöntőt.

Az országgyűlési 
képviselő nosztalgiával 
emlékezett arra, mikor 
még évekkel ezelőtt, 
többször is vendé-
ge volt, az akkor még 
Kamilla Dalkör által 
szervezett rendezvény-
nek. Kiemelte 1848 
eseményei közös em-
lékünk és örökségünk. 

Szinte mindenkinek van olyan őse, aki részese volt az akkori és 
azt követő eseményeknek. A közös ügy már akkor is képes volt 
megszólítani, egységbe tömöríteni az itt élőket. 1848 őszén a vá-
sárhelyi Fekete Sas erkélyéről Kossuth mindenféle hangosítás, 
internet, és egyéb technikai vívmány nélkül szólt és volt képes 
megszólítani 20 ezer embert.

A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda és
 a Kismackó Családi Bölcsőde
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