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Lezajlott a testületi ülés, 
tovább fejlődik a település
Május 30-án tartotta meg rendes testületi ülését a székkutasi 

képviselő-testület. Amellett, hogy áttekintették a 2018. évi költség-
vetést, napirendre kerültek a jövőbeni beruházások is, úgymint a 
kamerarendszer bővítése vagy a külterületi utak kátyúzása.

Szél István, polgármester elmondta, hogy kifejezetten elégedettek 
a tavalyi költségvetéssel, hiszen a 900 millió forintos bevétel mellett 
mindössze 600 millió forintos kiadás történt. A település jövőbeni 
tervei között szerepel számos olyan beruházás és fejlesztés, mely 
biztonságosabbá teheti a székkutasi és a környékbeli lakosok életét.

A külterületi utak kátyúzása hamarosan megkezdődik, erre az ön-
kormányzat 650 ezer forintot szán. A jelenleg 44 üzemben lévő térfi-
gyelő kamera mellé még további 6 kamera kerül.

Sor kerül a Murgács Kálmán Művelődési Ház tisztasági meszelé-
sére is, előreláthatólag 600 ezer forint értékben. A tervek szerint a 
helyi óvoda teljeskörű szigetelését a már benyújtott, 5 millió forintos 
pályázat segítségével fogják megvalósítani.

A külterületen élő székkutasi gyerekek könnyebben utazhatnak 
majd, hiszen a képviselő-testület gyermekszállítási programot indít 
egy EFOP pályázat keretén belül. A testületi ülésen szó esett a Sport-
centrumot érintő fejlesztésekről is, ahol térkövezést és egy kültéri öl-
töző-komplexum létrehozását tervezik, és itt is telepítésre kerül egy 
térfigyelő kamera.

 Komjáti Ági 

Bővül  
a kamera-
rendszer
A jelenleg 44 üzemben 

lévő térfigyelő kamera 
mellé még további 6 ka-
mera kerül telepítésre, 
ezek pedig többek között 
a polgármesteri hivatalt, a 
Béke utcát és a 47-es utat 
figyelik majd.

Változott a települési ügysegéd 
ügyfélfogadási ideje

Varjúné Rostás Éva, járási ügysegéd már nem minden nap 
dolgozik Székkutason. 

Hétfőnként és csütörtökönként nincs ügyfélfogadás, de minden 
más munkanapon elérhető 7:30-tól. Kedden 16:30-ig, szerdán 17:00-
ig, míg pénteken déli 12:00 óráig kereshetik fel a lakosok az irodát.

Az ügysegéd tájékoztatást ad az ügyfeleknek minden olyan témá-
ban, ami a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik. Biztosítja a szükséges 
formanyomtatványokat, és szükség esetén segít is a kitöltésükben, 
valamint továbbítja azokat az illetékes szervekhez.

A következő ügyekben indokolt a települési ügysegédhez fordul-
ni: lakcímbejelentés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság, időskorúak járadéka, ápolási díj, hadigondozotti-, 
és aktív korú ellátások, családtámogatási ügyek, valamint fogyaté-
kossági és súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsi szerzési 
támogatás.

Komjáti Ági

Székkutas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Mester utca 4. szám alatti, jelenleg gazdasági 
raktárként használt közel 200 m2-nyi alapterületű volt iskola-
épület a mai kor igényeinek megfelelően teljeskörűen felújítja 
és abban 4 db lakást alakít ki.

Ennek első lépéseként elkészültek a felújításhoz szükséges 
kiviteli tervek, mely alapján a 30-40 m2-nyi nagyságú lakások 
kialakításán túl energetikai rekonstrukció is történne.

A homlokzati falakra 12 cm, az új padlószerkezetbe 10 
cm, az új álmennyezet fölé két rétegben 20+5 cm vastagságú 
hőszigetelés kerülne. Természetesen cserélik az épület hom-
lokzati nyílászáróit is.

Az áramellátást részben megújuló energiaforrással biztosí-
tanák egy 15 kW-os napelemes rendszer telepítésével.

A fent részletezett felújítás összköltsége a tervezői számítá-
sok alapján is több mint 100 millió forintos beruházást jelente-
ne, mely összeget az önkormányzat a következő időszakban 
pályázati forrásból kíván majd biztosítani.

Tájékoztató a hulladékgyűjtésről 
Zöldjárat naptár Székkutas 2019.

Ürítési nap Július Augusztus Szept. Október Nov. Dec.
Hétfő 8 5 9 7 11 9

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is hétfő, 
az eddig megszokott módon. Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási 
hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása havonta egy alka-
lommal az alábbi naptár szerint történik:

Hónap Július Augusztus Szept. Október Nov. Dec.
Csütörtök 18 22 19 17 21 19

Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
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Székkutas kedvező  
és sikeres időszakát éli 

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően Székkutas él-
hető, biztonságos település, aktív közösségi élettel. Szél Ist-
ván polgármester értékelője.

2019 Székkutas életé-
ben kiemelkedő! Az elmúlt 
években megszámolha-
tatlan pályázati forrás és 
pályázati pénz érkezett a 
településre ahhoz, hogy él-
hetővé és sikeressé váljon, 
a település lakói helyben 
jól érezzék magukat és 
minden szolgáltatást meg-
találjanak.  

Szél István polgármes-
ter visszaidézte az elmúlt 
éveket és arról az útról is 
beszámolt, ami a virágzó, 
lehetőségekkel, fejlesztésekkel teli jelenképet adja. 2010-ben egy 
olyan település volt Székkutas, ahol nem volt csatornázás, rossz 
minőségűek voltak az utak, az ivóvíz nem volt jó állapotban és az 
összes önkormányzati intézmény az iskola kivételével, leharcolt, 
gazdátlan állapotban volt. Szél István kiemelte: az elmúlt időszak-
ban ezeket sikerült felújítani és megújítani, ahogy fogalmazott, 
nincs ma a településen olyan önkormányzati vagy saját tulajdon-
ban lévő ingatlan, amelyet ne újítottak volna fel, nem beszélve az 
úthálózatról, csatornázásról és az egyéb beruházásokról.

Modern 21. századi települést sikerült együtt megépíteni, 
amely fejlesztés történetének a legjobb időszakát éli.

A jövőre nézve, lehetőségek szempontjából a polgármester 
elmondta, hogy nagyon fontos pont, hogy az elköltözők áramlása 
megállt, a lakossági létszám stagnál. 

„Egyre több a kiköltöző, nagyon bízom abban, hogy a falusi 
CSOK-kal Orosházáról vagy Hódmezővásárhelyről fiatal családok 
fognak kiköltözni, akik utána igénybe fogják venni az óvodát, az 
iskolát, a szolgáltatásokat és egybe fognak forrni a településsel” - 
fogalmazott Szél István. 

A közösségi élet is pezseg, ezt igazolja az is, hogy minden év-
ben fantasztikus Falunapok vannak, több előadóval, több prog-
rammal évre-évre egyre színesebb rendezvényeket szerveznek. 
Idén például jön a Beatrice, a Korda házaspár, az Irie Maffia és 
még számos fellépő. 

A civilek is kiforrták magukat, erre jó példa a Szántóverseny, 
ahová a Székkutasi Motorosok Baráti Körének becsatlakozásával 
térségi rendezvénnyé szervezik az eseményt. 

A sikeres közösség összekovácsolása mellett pozitív az, hogy 
egyre több házba költöznek be fiatalok és kapcsolódnak be a te-
lepülés életébe. Szél István azt is elmondta, hogy a nagyon fontos 
kiemelni még azt, hogy a településen nincs széthúzás, nincsenek 
veszekedések, közbiztonsági szempontból is rendben mennek a 
dolgok, erre példa, hogy további kamerát szereltek fel, egy szó-
val működik a rendszer. A polgármester Székkutas büdzséjét is 
feltérképezte. Tisztán, pályázati pénzektől mentesen 250 millió 
forint, nyolc és fél milliárd forintnál jár az önkormányzat közigaz-
gatási területen lévő pályázati forrás, ezt nem kisajátítván nem 
csak az önkormányzat érte el, hanem az állam is nagy beruhá-
zást hajtott végre a 47-es főúttal, a kerékpárút építésével. Emellett 
rengeteg magánvállalkozó is lendületet kapott, uniós támogatást, 
hogy akár új munkahelyeket létesítsen vagy akár tovább tudja fej-
leszteni cégét. Csongrád megyében jelenleg Székkutas előkelő 
helyen áll munkanélküliségi számok tekintetében, másfél száza-
lék alatti ez az érték, ami azt jelenti, hogy szinte nincs munkanél-
küli a településen. 

Farkas Emese

Újdonságok  
a falusi CSOK-ban

Július elsejétől lehet igényelni a falusi CSOK-ot. Az ötezer lélek-
szám alatti, csökkenő lélekszámú településeken élők pályázhatnak, 
hátrányos helyzetű járásokból. Többféle hitelt kombinálhatnak a 
családot alapítók korszerűsítésre és felújításra is. 

Akár 10 millió forint vissza nem térintendő támogatást is kaphatnak a 
falusi CSOK rendszerében az igénylők. Támogatást igényelni már meg-
született, vagy vállalt gyerekek esetén is lehet. Egy gyermek esetén 600 
ezer forint, két gyermeknél 2 millió 600 ezer forint és három gyermek 
esetén lehet szó a 10 milliós hitelről.

Magyarország 2500 kistelepülésén használt lakás vásárlásához, és 
annak korszerűsítéséhez, felújításához vagy bővítéséhez igényelhető 
már a falusi CSOK, akár 5 millió forint értékben. 

Az említett 600 ezer, 2 millió 600 ezer, illetve 10 millió forint 1-2-3 
gyermek esetében ennek a fele fordítható az ingatlan megszerzésére, 
a második felét pedig korszerűsítésre, felújításra, bővítésre lehet költeni, 
fontos, hogy a támogatások felhasználását igazolni kell. A falusi csok hi-
tellel is kiegészíthető, és kombinálható a babaváró támogatással. 

A szakértők felhívták a figyelmet, hogy hitelfelvétel előtt több bank 
ajánlatát célszerű összehasonlítani, mert számottevő különbségek le-
hetnek az ajánlatok és vállalások között.

Major Zsuzsanna

Fölényesen megnyerte az EP-
választást a Fidesz, Székkutason 

52 százalék volt a részvétel
Hatalmas fölénnyel nyerte meg a Fidesz-KDNP az európai parla-

menti választást. 
A végleges eredmények szerint a kormánypártok 52,56 százalékot 

értek el, ez 13 mandátumot jelent az Európai Parlamentben. A második 
a Demokratikus Koalíció lett 16,05 százalékkal, és így 4 képviselője lesz. 
A Momentum 9,93 százalékkal a harmadik, ez 2 képviselői helyet ér. Az 
MSZP-Párbeszéd 6,61 százalékos és a Jobbik 6,34 százalékos eredménye 
1-1 képviselőt jelent. Nem jutott mandátumhoz a Mi Hazánk 3,29 száza-
lékkal, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,62 százalékkal, az LMP 2,18 szá-
zalékkal, és a Munkáspárt 0,42 százalékkal. A választási részvétel 43,48 
százalék volt, ez a magyar EP-választásokat nézve rekordnak számít.

Csongrád megyében az országos átlagnál magasabb volt a részvétel 
az európai parlamenti választáson. A végleges adatok szerint a választók 
43,9 százaléka járult az urnák elé. Megyénkben is a Fidesz-KDNP végzett 
az élen, csaknem 50 százalékkal. Az országos sorrendtől némiképp el-
térve a megyében a második legtöbb voksot a Demokratikus Koalíció, 
a harmadik legtöbbet az MSZP-Párbeszéd kapta. Csongrád megyében 
negyedik lett a Momentum, ötödik a Jobbik, és hatodik a Mi Hazánk. 
Székkutason az 1800 választóból 936-an mentek el szavazni, ami 52 
százalékos arányt jelent, vagyis a részvétel meghaladta az országos át-
lagot. Szintén az országos átlagnál magasabb arányban szavaztak a Fi-
desz-KDNP-re a székkutasiak, a kormánypártokat a szavazók 58,77%-a 
támogatta.

SZÉKKUTASI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK:
FIDESZ-KDNP – ÉRVÉNYES SZAVAZATOK: 546 (58,77%)
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ – ÉRVÉNYES SZAVAZATOK: 108 (11,63%), 

JOBBIK – ÉRVÉNYES SZAVAZATOK: 90 (9,69%), MOMENTUM – ÉRVÉ-
NYES SZAVAZATOK: 57 (6,14%), MSZP-PÁRBESZÉD – ÉRVÉNYES SZAVA-
ZATOK: 45 (4,84%), MI HAZÁNK – ÉRVÉNYES SZAVAZATOK: 36 (3,88%), 
MKKP – ÉRVÉNYES SZAVAZATOK: 18 (1,94%), LMP – ÉRVÉNYES SZAVA-
ZATOK: 17 (1,83%), MUNKÁSPÁRT – ÉRVÉNYES SZAVAZATOK: 12 (1,29%)

A megyében a kövegyiek voltak a legaktívabbak: ott a szavazók ará-
nya meghaladta az 57 százalékot, míg a legalacsonyabb Bakson volt a 
részvétel, alig több mint 25 százalékkal. A Fidesz-KDNP támogatottsága 
Királyhegyesen volt a legnagyobb arányú, 78 százalékos. A kormánypár-
tok egyébként az ország minden megyéjében és Budapesten is nyertek.

km
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Elballagtak az óvodások
Lezárult egy korszak a székkutasi óvodás gyermekek életében, 

hiszen június 1-jén reggel 9 órakor hivatalosan is véget ért számuk-
ra az óvódáskor. A Líbor Ilona Óvodából 24 gyermek ballagott el.

„Nem csak a ballagókat búcsúztattuk, hanem évzáró ünnepséget is 
tartottunk. Először a kiscsoportosok szerepeltek, utána a másik két cso-
portból azok, akik még maradnak az óvodában, a végén pedig a bal-
lagók. A gyerekek egy tarisznyát kaptak búcsúzóul. Grafitceruzát, radírt 
találtak benne a ballagók, egy óvodás csoportképet is, és persze nem 
maradhatott ki egy kis meglepetés játék, és az Állatkerti séta CD sem” – 
nyilatkozta Lázár Judit, az óvoda vezetője.

„Nagyon sokan vettek részt a ballagáson, sok vendég állva nézte vé-
gig a műsort. Nagyon kellemes és megható ünnepség sikerült az idén” 
– mondta el az óvodavezető. - „A műsorok változatosak, színvonalasak 
voltak, nem csak versek hangzottak el, hanem különböző zenék és egy 
kis  tánc is a műsor része volt.”

Az intézményvezető szerint igen mozgalmas év van az óvoda mö-
gött, és sok együttműködőnek, támogatónak hálásak ezért. „Elsősor-
ban köszönjük a támogatását és a közös programokon való részvételét 
a szülőknek, de hálával tartozunk az önkormányzat dolgozóinak, Szél 
István polgármester úrnak és Olasz Mónika jegyzőasszonynak is. Külön 
köszönet illeti a Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő 
Alapítvány kuratóriumát is, hiszen ebben az évben is sok mindenben 
támogattak minket. Az óvoda új játékokhoz jutott a segítségükkel, de 
jártunk a gyerekekkel a Szegedi Vadasparkban is a kuratóriumnak kö-
szönhetően” – mondta el lapunknak Lázár Judit.  Komjáti Ági

Tovább fejlesztik a Székkutasi 
csokigyárat – 3 kérdés, 3 válasz 

rovat Kruzslicz Tamással
Sikertörténet, ami jó példa lehet a fiatal, vidéki vállalkozók 

számára szerte az országban. A székkutasi Prémium Choco Kft.-
nél egy kis üzlethelyiségből indult a bonbon és csokigyártás, 
most egymilliárdos beruházásból csarnokot, csokigyárat építe-
nek. Kruzslicz Tamás a cég egyik tulajdonosa, vele beszélget-
tünk 3 kérdés, 3 válasz rovatunkban. 

Hogyan kezdődött a székkutasi kézműves csokoládégyártás?
„Dani Róbert, a másik tulajdonos élelmiszeripari mérnök, ő sze-

retett volna helyben csokikat, bonbonokat készíteni, ehhez keresett 
partnert. Így találkoztunk, és a kereskedelmi oldalról álltam mellé. 
Mindketten székkutasiak vagyunk, így nem volt kérdés, hogyha fej-
lődni tudunk, Székkutason képzeljük el a cég jövőjét.”

Hogyan nőtte ki magát egy kis üzletből a cég akkorára, hogy 
most egy hatalmas gyár épül Székkutason?

„Pályázati támogatásból, a Vidékfejlesztés Programnak köszön-
hetően tudtuk megépíteni 2013-ban a székkutasi csokiüzemet. 
Azóta már nyitottunk egy kisboltot is az oldalában, most pedig egy 
újabb pályázatnak köszönhetően, egymilliárd forintból egy gyárat 
építünk. Szeretnénk majd az alapanyagot is helyben készíteni. Ezzel 
a fejlesztéssel, ami jövő év februárjában érhet véget, sokkal nagyob-
bak leszünk. Több embernek adhatunk munkát, és modern gyártó-
soron, gyári termelés indul majd. Egy ezer négyzetméteres csarnok-
ban 4 tonnás kapacitással dolgozhatunk. Ez egy hatalmas lépés.”

Miért különleges a székkutasi csokoládé, a Prémium Choco 
Kft. termékei?

„Kézműves bonbonokat, és csokikat gyártunk, prémium terméke-
ket. Az ország több pontján is jelen vagyunk, ajándékboltokban lehet 
kapni a székkutasi csokit és bonbont. Logóval ellátott csokikat is ké-
szítünk. Lakodalmakra, személyes alkalmakra is rendelnek tőlünk. 
Különleges termékünk a pálinkával töltött csoki. Az én kedvencem a 
mákos-citromos fehércsoki, de többféle ízvilággal dolgozunk, van pél-
dául levendulás és szarvasgombás csokink is.” Major Zsuzsanna

Pancsolós táborral bővül  
a repertoár

Kitört a vakáció, július elsejétől megkezdődnek a nyári táborok 
Székkutason is. 

A szervezők újdonsággal is készülnek, bővül a kínálat, ugyanis úszó-
tábor is lesz, július elsejétől, tizenkettedikéig. A helyi gyermekek a hód-
mezővásárhelyi strandon pancsolhatnak, játszhatnak. 

Szabó Emese önkormányzati képviselő, kulturális tanácsnok el-
mondta, hogy nem úszóoktatásban vesznek részt a diákok, hanem játé-
kos, strandolós táborban, sok-sok szabad tevékenységgel. 

Július 15-től 26-ig hagyományos önkormányzati nyári tábor várja a 
gyerkőcöket, a nagycsoportos óvodásoktól a felső tagozatos diákokig, 
a népszerű tábor helyszíne az Emlékháznál illetve az általános iskolánál 
lesz, színes szabadidő tevékenységek és kézműves foglalkozások kötik 
majd le a táborozókat. Július végén, augusztus elején lesz egy újabb 
kétszer öt napos úszótábor. Mindkét úszótáborba „vízbiztos” gyerekek 
jelentkezését várják, akik nyugodtan fürödhetnek, pancsolhatnak a me-
dencében.  A részletekről és a jelentkezésről szórólapokon tájékoztatják 
a lakosságot. Farkas Emese 

Friss információkat érhetnek el 
a Facebookon, Székkutas község 

hivatalos oldalán.
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Tanévzáró Székkutason
A 2018/2019-es tanév lezárása után iskolánk 98 tanulója ka-

pott tanulmányi munkájáról értékelést. A búcsúzó nyolcadikosok 
2019.június 15-én, a ballagás napján, a többi évfolyamon tanulók 
a tanévzáró ünnepségen kapták kézhez a bizonyítványt.

Sikeres tanévet zártunk, hiszen 13 tanuló kitűnő eredménnyel 
büszkélkedhet, 15-en jeles tanulmányi eredményt értek el, 50 tanuló 
jó, 16-an pedig közepes rendű bizonyítványt vihettek haza. A kilenc 1. 
osztályos közül 3 kisdiák „kiválóan teljesített”, 6-an pedig „jól megfe-
lelt” szöveges értékelést kapott.
Kitűnő tanulók:
1. osztály: Berta Balázs, Bubela Flórián Árpád, Domján Ferenc
2. osztály: Kismárton Vanessza, Pádár Balázs András, Stefán Jázmin
3. c: Fabó Franciska, Fazekas Jázmin Mónika, Lászlai Flóra Beáta, Sá-
pi-Nagy Petra
4. c: Szántó Noel
5. d: Lantos Nóra
6. c: Gugcsó Mirtill Jázmin
Jeles tanulók:
2. osztály: Nagy Laura
3. c: Fazekas Luca, Jochim Rebeka Csilla
4. c: Bacsa Zsófi, Fehér Hanna, Gyöngyösi Ádám és László Bence
6. c: Bajnóczi Csanád, Földházi András  és Horváth Richárd
7. c: Varjú Rozália
8. d: Bajnóczi Regina és Gugcsó Mirjam Ida

A ballagási ünnepségen oklevél- és könyvjutalomban részesült:
Bajnóczi Regina - kitűnő és jeles tanulmányi eredményéért, ma-

gyar nyelvészeti versenyeken elért kimagasló eredményeiért.
Matók Kitti –kitűnő és jeles tanulmányi eredményéért, versmon-

dó, a szépkiejtési és nyelvészeti versenyeken való eredményes sze-
repléséért és aktív kulturális tevékenységéért.

Gugcsó Mirjam - jeles tanulmányi eredményéért és példamutató 
közösségi munkájáért.

Gyurcsi Stella – sportversenyeken való eredményes szerepléséért 
és példamutató közösségi munkájáért.

Pap Szimonetta - jeles és jó tanulmányi eredményéért és kima-
gasló közösségi munkájáért.

Kaszás Kevin – jeles és jó tanulmányi munkájáért, példamutató 
szorgalmáért és a sportversenyeken való eredményes szerepléséért.

Nyolc éven át az osztályközösségért végzett munkájáért és a szülői 
munkaközösségben való aktív tevékenységért Bajnóczi Krisztina szü-
lő is elismerésben részesült.

A ballagó diákok Szél István polgármester úrtól oklevelet, Wass 
Albert könyvet és tollat kaptak útravalóul.

Oklevél-és könyvjutalomban részesültek a tanévzárón:
Gugcsó Mirtill 6. osztályos tanuló a magyar irodalom és nyelvésze-

ti, a történelem és a matematika tanulmányi versenyeken nyújtott ki-
magasló teljesítményéért. Felkészítő pedagógusok: Kovács Lászlóné, 
Patyi Éva és Zakariás Jolán

Lantos Nóra 5. osztályos tanuló a magyar irodalom és nyelvészeti 
tanulmányi versenyeken való eredményes szerepléséért.

Szántai Éva 5. osztályos tanuló a városi matematika versenyen 
való eredményes szerepléséért.
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Idén is páratlanul sikerült  
a gyereknap

A székkutasi gyereknap az elmúlt években is mindig jeles osz-
tályzatot érdemelt és ez 2019-ben sem volt másként. Nem volt 
hiány gyerekkacajból, ínycsiklandozó palacsintahegyekből, nem 
maradt el az arcfestés sem és természetesen a mindig népszerű 
traktorok is a Sportcentrumhoz gurultak.

Hogy miben rejlik 
a székkutasi gyerek-
nap igazi ereje? A 
kiváló programok, a 
mindig vidám han-
gulat, „Palacsinta-
ország”, az említett 
traktor seregszemle 
és persze a gyerekek. 
Igen, ez kétségtelen. 
Mindezek mögött 
azonban ott van az 
igazi esszencia, az 
összefogás. Az ön-
kormányzat évről-év-
re a helyi civilszerve-

zetekkel együtt valósítja meg a rendezvényt, amely közösségformáló 
és összetartó erővel is bír. Ez pedig elengedhetetlen hozzávalója egy 
tökéletes gyereknap receptjének.

Apropó recept: palacsintából most sem volt hiány, egyes szóbe-
szédek szerint éjszaka is őrültek a malmok, a legkiválóbb tejükkel 
készültek a tehenek és a tyúkok is odatették magukat. Szükség is volt 
erre, hiszen a felhasznált 20 kilogramm liszt, 40 liter tej és a 160 darab 
tojás a palacsintaimádók Mekkájával változtatta a Sportcentrumot. 

Szükség is volt a szakértő palacsintakészítő gurukra, hiszen az 
ugrálóvár folyamatos használat alatt állt, a fák árnyékában pedig kü-
lönböző népi játékokat lehetett kipróbálni, muszáj volt az elvesztetett 
energiákat pótolni.

Felsorakozott a traktorhad is. Kisebb és nagyobb gépek várták a 
gyerekeket, akik a vezetőülésben is igyekeztek kipróbálni magukat. 

A sportpályán Bagi Mátyás és családja is megmozgatta a kicsiket 
és szüleiket is, így aztán tényleg mindenki megtalálhatta a számításait.

Az egyetlen probléma csupán az lehet, hogy a következő gyerek-
napra egy évet kell várni.

szcs
Fotó: promenad.hu

Révbe látogattak  
a székkutasiak

Erdélyi testvértelepülésükre látogatott Székkutasról egy 15 
fős delegáció. A hagyományos Sóvám ünnepen vettek részt.

Az igazi székkutasi pörköltnek nincsen párja. Ezt ismét bebizo-
nyította az a delegáció, ami június elején tett látogatást Réven. Egy 
hétvégét töltött a 15 fős székkutasi csapat a testvértelepülésen. A ha-
gyományos Sóvám ünnepen, és a hozzá kapcsolódó hétvégi progra-
mokon vettek részt. Ezek között szerepelt pörkölt- illetve gulyásfőző 
verseny is, amiben az első helyen végzett a székkutasiak csapata. 

Rostás Péter alpolgármester lapunknak elmondta, hogy tradicio-
nális marhapörköltet készítettek, hagymával, sok fűszerrel és termé-
szetesen Székkutason nevelt marha húsa volt az alapanyag. Hozzátet-
te, a testvértelepüléssel a rendszerváltás óta jó kapcsolatot ápolnak. 

Az alpolgármester azt is megosztotta velünk, hogy mindig öröm-
mel találkoznak a két településen élők.

„Családokhoz vagyunk ilyenkor elszállásolva, szoros barátságok 
alakultak ki. Nagyon jó érzés megélni ezt a szinte testvéri szeretetet, 
ami kialakult az évek során. Mi is így fogadjuk őket, amikor hozzánk 
érkeznek”- mondta.

Major Zsuzsanna

Palacsintasütők
Nyugdíjas Klub:
Szili Józsefné, Tóth Antalné, Kozóné Szabó Klára, Kerekes Fe-
rencné, Földi Bálintné, Kaszás Mihályné, Gulyás Pálné, Szabó 
Józsefné
Szülői Munkaközösség:
Ambrus Beáta, Baginé Kenéz Tímea, Fazekasné Juhász Nagy 
Mónika, Piskor Szilvia, Szatmári Fanni, Tóth Enikő, Rostás Ida, 
Földháziné Dúzs Mária, Szántó Edit, Kapocsi Jánosné, Bajnó-
czi Krisztina, Nagy Katalin, Berkeczné Búza Virág, Tóth Tünde, 
Bene Beáta, Rostás Péterné, Prágainé Szabó Terézia, Patyi Éva, 
Kiss Henrietta
Székkutasi Olvasókör:
Fehér Imréné, Dajka Andrásné, Kovácsné Rostás Erzsébet
Adományozók: 
Csikós Ferencné, Törökgyörgy Mária, Gulyás Renáta, Fehér Im-
réné, Dajka Andrásné, Szél István, Rostás Péter, Szabó Emese, 
Ambrus Éva, Szántó Edit, Vígh Viktor

Ezúton is köszönjük azok munkáját, akik mosolyt csaltak 
a gyermekek arcára: Községi Könyvtár, Olvasókör, Nyugdíjas 
Klub, Lovas Klub, Gregus Máté Általános Iskola, Líbor Ilona 
Óvoda, Motoros Baráti Kör, a Magyar Autóklub, valamint Szék-
kutasi Református Egyház.
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Sikerült a bennmaradás 
a megyei labdarúgó 

élvonalban
A 2017/18-as szezon végén, 20 év után jutott ismét a megyei 

labdarúgó élvonalba Székkutas csapata. Lázas volt a készülő-
dés és várakozásokkal teli a szezonkezdet. Éppen a bajnokaspi-
ráns Tiszasziget ellen indult az ősz és nem is sikerült borítani a 
papírformát. Ugyanakkor a második fordulóban már összejött 
a pontszerzés 3-3-as döntetlen játszott az együttes a Szentessel.

Az első győzelemre várni kellett, szeptember 26-án, a szezont 
kissé gyengén kezdő Szegedi VSE-t sikerült elcsípni, majd jött a 
feketeleves. Bebizonyosodott, hogy az osztályváltás nem egyszerű 
feladat. A végig sereghajtó FK 1899 Szeged ellen biztosan sikerült 
győzni, a folytatásban viszont több meccsen hiányzott az a kicsi 
plusz, aminek köszönhetően az ősz során 8 ponttal kellett beér-
niük a fiúknak. A helyzet tavasszal sem lett könnyebb, április 6-án 
jött össze az első győzelem, a Csongrádot sikerült legyőzni, majd 
a Szőreget, a Bordány és a Kiskundorozsma ellen pedig 1-1 pont 
jött össze. A végül kiharcolt 18 egység azonban a végelszámolásnál 
bennmaradást jelentet.

„A végkifejlet szempontjából annyival elégedettek lehetünk, 
hogy két csapatot sikerült megelőznünk, így megőriztük a megye-
egyes tagságunkat. A begyűjtött pontok mennyisége azonban elé-
gedetlenséggel tölt el. Ebben a csapatban, a játékképe alapján úgy 
gondolom, hogy talán nagyképűség nélkül kijelenthető, hogy körül-
belül 15 pont benne maradt. Ha ezt megszerezzük a 9-10. hely kör-
nyékén zártunk volna, ami a célkitűzés is volt. Ebből a szempontból 
tehát nem vagyok elégedett, viszont ez az év egy tanulóév volt szá-
munkra. A csapattagok döntő többsége nem játszott még ebben az 
osztályban. Többnyire kutasi játékosok, helyi fiatalok kaptak szere-
pet, így aztán talán ez az eredmény reális, igaz voltak meccsek, ahol 
a játékunk több pontot ígért” – fogalmazott Horváth Zoltán edző.

Kiemelte, hogy kifejezetten örömteli, hogy két U19-es játékos is 
stabil kezdővé vált a tavasz folyamán. Gyöngyösi Szabolcs és Szán-
tó Kornél is remek teljesítmény nyújtott, olyan játékosok, akikre a 
jövőben építhet a kutasi felnőtt labdarúgás is. Nem beszélve arról, 
hogy fiatal társaikkal a megyei U19-es bajnokság B csoportjában 
bajnoki címet szereztek, először a helyi futballklub történetében.

szcs

Családi események:
Május hónapban:

Születés: nem volt
Házasságkötés: Piskolty Szilvia és Alföldi Richárd
Elhalálozás: Nagy Antalné Májer Mária, Szuromi Gábor 
János

tos motivációt igyekeztünk fenntartani. Közvetlen riválisaink ered-
ményeit folyamatosan figyelemmel követtük, olykor a helyszínen is 
megtekintettük a nagyobb rangadókat, de igyekeztünk csak a saját 
játékunkkal foglalkozni, edzésről edzésre csiszolni azt.

Kutasi Hírek: Mi volt szerintetek a siker kulcsa?
Kis Dávid: A siker alapja az összetartó közösség volt. Ki kell 

emelnünk, hogy a játékosaink kőkeményen végigcsinálták a nyári 
és a téli alapozást is, minden kérésünket szó nélkül teljesítették. Az 
edzések látogatottságát a mérkőzéseken nyújtott teljesítményekhez 
hasonlóan az egész szezon során vezettük, és elmondhatjuk, hogy 
85 edzésen átlagosan 11 fő jelent meg, amivel ugyan nem mindig 
voltunk elégedettek, de érdemi munkát tudtunk végezni. 

Ki kell emelnünk a Székkutasi Sportcentrum által nyújtott kiváló 
feltételeket is: a villanyvilágítást, a műfüves pályát és a tornacsar-
nokot, melyeknek köszönhetően az egész év során folyamatosan 
tudtunk edzéseket tartani.

Büszkék vagyunk rá, hogy a legkevesebb gólt kaptuk a bajnok-
ságban, ez az egész csapat összehangolt munkájának eredménye.

Kutasi Hírek: Mennyire jelent ez a siker ütős jövőképet a fel-
nőtt focit illetően? Most is voltak már fiatalok, akik a felnőtt 
csapatban is megvetették a lábukat.

Török Bence: Nagy öröm számunkra, hogy többen is bemutat-
koztak és értékes tapasztalatokat szereztek a felnőtt mezőnyben is. 
Ennek oka, részben a felnőtt csapat vékony kerete, ennek ellenére 
elégedettséggel tölt el bennünket, hogy a legtehetségesebb játéko-
saink belekóstolhattak a megyei labdarúgás legmagasabb osztá-
lyába, olykor ki is emelkedtek a csapatból. Szép jövő állhat többek 
között Szabó Imre, Gyöngyösi Szabolcs és Szántó Kornél előtt is, de 
amennyiben hajlandóak tenni érte, úgy a Szikszai-fivérek is megha-
tározó játékosokká válhatnak a felnőtt csapatban.

Kutasi Hírek: Mi a terv a jövőre nézve? 
Kis Dávid: Öt játékos válik ki, de a csapat magja egyben marad. 

Egészen biztosan lesznek új érkezőink, egy toborzót is tartunk jú-
lius elején, ahova várunk minden olyan érdeklődőt a szomszédos 
településekről, akik szeretnének egy kiváló közösségben verseny-
szerűen futballozni.

A hivatalos éremátadót június 22-én tartották, ahol hagyomány-
teremtő jelleggel az edzések látogatottsága, valamint az egyes mér-
kőzéseken nyújtott teljesítmény alapján díjazták a 2018/2019-es sze-
zon legkiemelkedőbb játékosait:

Legeslegszorgalmasabb játékos: Rakozov Krisztián #18 Leges-
legkiemelkedőbb játékos: Szabó Imre #9 Házi gólkirály: Gyöngyösi 
Szabolcs #20

Az edzőpáros május végén a leány U18-as csapat irányítását is át-
vette, így a következő szezontól mindkét csapat az ő irányításukkal 
nézhet farkasszemet az ellenfelekkel.

szcs

Bajnok lett az U19-es 
csapatunk

A székkutasi labdarúgás történetében először ünnepelhetett 
bajnoki címet U19-es csapat, ami alapvetően mérföldkőnek szá-
mít a település és a helyi egyesület életében.  A Csengele és a 
Mórahalom fiataljai is fenték a fogukat az aranyra, a kiélezett 
csatában viszont a Székkutas győzött. A csapat edzőivel, Török 
Bencével és Kis Dáviddal beszélgettünk.

Kutasi Hírek: Hogy értékelitek ezt a nem mindennapi sikert, 
hiszen valóban nem adták könnyen ezt a bajnoki címet.

Török Bence: Nagyon büszkék vagyunk a csapat egész évben 
nyújtott teljesítményére. A szezon első mérkőzésén szenvedtük el 
az egyetlen vereségünket, ezt követően változtattunk a felállásun-
kon, igyekeztünk olyan taktikát választani, ami még jobban illett a 
kerethez. Utólag visszatekintve elmondhatjuk, hogy ez a váltás be-
jött, hiszen 25 mérkőzés óta veretlenek vagyunk, ráadásul 23-szor 
győztesen vonulhattunk le a pályáról.

Szintén nagy öröm számunkra, hogy a sikert szinte kivétel nélkül 
székkutasi játékosokkal értük el, csupán három „légiósunk” volt, 
akik közül kiemelnénk a 18 gólt szerző Csőke Bencét, aki Orosházá-
ról érkezett. A gyerekek elé a bajnokság kezdete óta folyamatosan 
rövid távú, 3-4 mérkőzésre szóló célokat tűztünk ki, ezáltal folyama-
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Kutyakiképzés indul 
Székkutason

A tervek szerint hamarosan kutyakiképzés indul Székku-
tason is, így a lelkes gazdiknak már akár helyben is megol-
dott lesz kutyusaik tanítása, nevelése. Gulyás Évát, okleveles 
kutyakiképzőt kérdeztük a részletekről.

„Már 18 évesen megvásárolhattam életem első munkavérvo-
nalú németjuhászát, vele pedig elkezdtünk kutyaiskolába járni 
Hódmezővásárhelyen. Ahogy alakult a kutyus, egyre több verse-
nyen elindultunk, és nekem nagyon tetszett a kiképzői dolog. A 
németjuhászomat már előtte is tanítgattam, nem úgy mentünk 
oda, hogy nem tudott volna ülni, feküdni, vagy akár helyben ma-
radni. Úgy gondoltam, hogy nekem ez a jövőm, ezt szeretném 
csinálni. Akkoriban indult Pesten egy kutyakiképzői tanfolyam, 
amire jelentkeztem, elvégeztem, és így kezdődött az egész” – 
nyilatkozta Gulyás Éva a kezdetekről.

„Hódmezővásárhelyen volt egy saját kutyaiskolám, amit 6-7 
éven keresztül én magam vezettem, és én voltam a kiképző is. 
Ez az, amit szeretnék itt, Székkutason is folytatni. Amikor ezt 
elhatároztam, megkerestem az önkormányzatot, hogy segíte-
nék-e a munkámat egy olyan területtel, ahol hetente egy alka-
lommal foglalkozhatnék a kutyákkal. Innen indult az egész. Ne-
kem viszont hosszú távú terveim vannak a polgármester úrral 
egyeztetve, hogy hogyan lehetne egy kicsit a vidéki kutyás kultú-
rát fejleszteni itt Székkutason is. Szeretnék gyerekeknek kutyás 
programokat szervezni: ismerjék meg, hogyan lehet együtt élni 
a háziállatokkal, hiszen ezzel nem csak a község, hanem első-
sorban Magyarország van nagyon elmaradva.”

Gulyás Éva szerint a kutya nevelése és oktatása rögtön a gaz-
dánál, azaz az embernél kezdődik. A gazdának fontos megta-
nulnia mindent, ami a kutyával kapcsolatos: „Figyeld meg a sa-
ját kutyádat, nézd meg, hogyan viselkedik akár más kutyákkal, 
akár emberekkel. Tudni kell, hogy egy-egy faroktartás az adott 
kutya agresszióját jelenti, vagy csak annyit, hogy barátkozni sze-
retne, és egy domináns egyedről beszélünk.”

„Mindenképpen egy alapengedelmet oktatok először, ami-
ben az első a kutya biztonságos behívásának megtanítása. Kell 
lennie egy vezényszónak, erre pedig bármi áron reagálnia kell 
a kutyának, minden körülmények között. Minden kiképzés ez-
zel kezdődik. Ezt végig a képzések alatt gyakoroljuk a gazdikkal, 
hiszen ez a legfontosabb. Ezek után jöhetnek az ’ül’, ’fekszik’, 
’marad’ vezényszavak, illetve megtanítjuk a kutyust – és az gaz-
dit is – a közös sétára. Kardinális dolog szokott lenni a felugrálás 
is, erre is találunk megoldást!”

A kiképzések Székkutason lesznek, a mázsaház melletti terü-
leten, a volt piactéren, amely minden évben helyszínt biztosít a 
lovasnapnak is. 

Pünkösdölő volt 
Székkutason

Idén sem maradt el a hagyományos rendezvény.
Évek óta hagyomány már, hogy Pünkösd vasárnapján, Szék-

kutas külterületén, a Csicsatéri keresztnél misét valamint szere-
tetvendégséget, ahogy a helyiek mondják, búcsút tartanak. 

Szabó Emese kulturális képviselő elmondta, hogy ezen a ré-
szen régen iskola is működött, nagyon kiterjedt volt a tanyavilág 
és nagy volt az összetartás a falusiak és az ott lakók között. A 
megemlékezés pünkösdvasárnap egy órakor volt egy ünnepi 
mise keretében.  

A megjelenteknek pünkösd ünnepe az igazi összetartozásról 
is szól minden esztendőben.

Farkas Emese

„Heti egy alkalom lesz, és mindig hétvégére tervezem. Akik 
majd jönni szeretnének, azokkal fogunk egyeztetni – valószínű-
leg szombat délutánra esik majd az időpont, de ez rugalmas: 
amikor a többség tud jönni, akkor tartjuk meg az alkalmat. A ki-
képző megnyitója előreláthatólag július 13-án, szombaton lesz. 
Mindenkit szeretettel várok!”

Gulyás Éva azonban nem csak kutyák kiképzésével foglalko-
zik, hanem tenyészti is a fajtatiszta ebeket. Saját kutyusai közül 
kettő spitz-cel utazott nemrég Ausztriába, ahonnan igen szép 
eredménnyel tért haza. „Június 15-én kimentem két kutyámmal 
– német középspicceket tenyésztek – Ausztriába az Európa Dog 
Showra, ahol több ezer kutyát neveztek be, nem csak spiccek 
voltak. A két kutyusommal két Európa győztesi címet, illetve az 
egyik kutyusommal fajta győztesi címet is nyertem. Ez azt je-
lenti egyszerűen mondva, hogy Európában ő a legszebb fehér 
középspitz.”

Éva továbbá foglalkozik a kutyák ideiglenes befogadásával is, 
ha a gazdi nyaralni megy, vagy egy kicsit komolyabb nevelés-
re van szüksége egy-egy problémás kutyusnak. „Kutyapanziót 
is üzemeltetek itt Székkutason. Bentlakásos kiképzést is szok-
tam vállalni a problémás kutyáknak: itt lakik a kutya 1-2 hétig, 
és folyamatos utánkövetéssel kerül vissza a gazdihoz a kikép-
zés után. Akkor is szeretettel várom a kutyákat, amikor nyáron a 
gazdik elutaznak. Ne hagyják egyedül a kutyákat, inkább adják 
be panzióba, ahol biztosan jó helye lesz, és van, aki figyel rá!”

Komjáti Ági


