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Ezúton felhívjuk a Tisztelt Polgárok figyelmét, hogy 
a járdákra és a közutakra benyúló faágakat a balesetek 

elkerülése végett, szíveskedjenek visszavágni! 
 

Székkutas Községi Önkormányzat

Új, modern orvosi eszközök 
kerültek beszerzésre

A Magyar Faluprogram keretében nyert száz százalékos tá-
mogatást Székkutas település, a másfél milliós összeget olyan 
orvosi eszközökre fordítják, amely a mindennapi ellátásban, 
sürgősségi vonalon segítik a betegeket. 

A részletekről Dr. Bakos Attila, háziorvost kérdeztük, aki elmond-
ta, hogy egy kézi véralvadás mérő készüléket szereznek be, ami egy 
tesztcsíkkal működik. Székkutason is vannak olyan betegek, akik 
rendszeresen véralvadásgátló gyógyszerkezelésre szorulnak és bár 
heti két alkalommal megoldott a vérvétel, de ha időközi mérésre 
lenne szüksége valakinek vagy vérzékenység kapcsán meg kellene 
győződnie arról, hogy vérének milyen a hígsága, akkor bármikor és 
bárhol ez a készülék rendelkezésre  fog állni.  

Továbbá lesz egy mini labor kialakítva a támogatásból, ahol 
szükség esetén gyulladásos betegségeket könnyebben tudnak el-
lenőrizni, fertőzések jeleire tudnak rávilágítani, esetleg vérképet 
és vesefunkciót tudnak elemezni. 

„Ezek alapvetően nem váltják ki a normál laborban nyert infor-
mációkat, de egy gyors tájékozódásra alkalmassá teszik a praxist”- 
tette hozzá a háziorvos. 

Új és modern fogászati eszközöket is rendeltek a hatékonyabb 
kezelések érdekében az Egészségházban szolgálatot teljesítő fog-
orvos segítségével vált valóra az eszközök beszerzése.

Valamint a rendelőbe kisebb laborkészülékek vásárlására is le-
hetőség nyílt, amelyek tovább segítik a sürgősségi ellátást.
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INGYENES betegségmegelőző és 
egészségfejlesztési programok 
Székkutas, Hódmezővásárhely, Mártély és Árpádhalom 

háziorvosi körzeteinek részvételével zajlik az a Magyar Ál-
lam és az Európai Unió által is támogatott kezdeményezés, 
amelynek keretében az alapellátást végző háziorvosok és 
további közreműködő szakemberek olyan együttműködő 
hálózata kerül kialakításra, amely a hagyományosan kínált 
gyógyító, akut és sürgősségi orvosi ellátás mellett betegség-
megelőző és egészségfejlesztési tevékenységeket is végez. 
A praxisközösség tagjai által nyújtott ingyenes egészségügyi 
felmérések mellett gyógytorna, dietetikai, pszichológiai és 
mentálhigiénés szolgáltatások is igénybe vehetők!

A részletekért kérjük, forduljon bizalommal a praxiskö-
zösségben résztvevő háziorvosokhoz!

A PRAXISKÖZÖSSÉGBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ  
ORVOSI PRAXISOK:

Körzet Cím
Praxist vezető 

orvos

Székkutas 
1. sz. körzet

Székkutas,  
Bem u. 1.

Dr. Bakos Attila 
István

Székkutas 
2. sz. körzet

Székkutas,  
Bem u. 1. Dr. Urbán Eszter

Hódmezővásárhely 
4. sz körzet

Hódmezővásárhely
Lázár u. 10.

Dr. Pusztai  
Henrietta

Hódmezővásárhely  
5. sz. körzet

Hódmezővásárhely
Agyag u. 11

Dr. Cs. Szabó 
Zsuzsanna

Hódmezővásárhely  
8. sz. körzet

Hódmezővásárhely
Rárósi út 13. Dr. Bálint László

Hódmezővásárhely  
9. sz. körzet

Hódmezővásárhely
Jókai  u. 45. Dr. Grezsa István

Hódmezővásárhely  
16. sz. körzet

Hódmezővásárhely
Medgyessy F. u. 6/C.

Dr. Spiák  
Mariann

Hódmezővásárhely 
22. sz. körzet

Hódmezővásárhely
Szegfű u. 2. Dr. Kovács Ildikó

Árpádhalom
1. sz. körzet

Árpádhalom 
Petőfi u. 17. Dr. Patvaros Áron

Mártély Mártély  
Rákóczi tér 1. Dr. Botka Dániel

A piacfejlesztési munkálatok 
hamarosan befejeződnek

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak Székkutason, 
amelyen több ügyben is döntést hozott a grémium.

Székkutason több pályázat ügyében is fontos döntéseket hozott 
rendkívüli ülésén a képviselő-testület. Szél István polgármester  el-
mondta, hogy határoztak a szociális célú tüzelőanyag vásárlás tá-
mogatásról szóló pályázat beadásáról. Előző évben 167 köbméter 
fát nyert az önkormányzat a rászorult családok fűtésének megol-
dására, idén 180 köbméterre pályáznak.

Nyert pályázaton a piac épületének megépítése és felújítása, 
ebben született újabb döntés, mely szerint klímával lesz felszerelve 
maga az épület illetve árusító asztalokat is kiépítenek, valamint a piac 
melletti bejárónál mozgássérült parkoló kialakítása is megtörténi.

Székkutas Község Önkormányzata mintegy 3.5 millió forintot 
nyert az augusztus végi, szeptember eleji VI. Főtéri Falunap megva-
lósítására, melynek részleteiről szintén tájékoztatást adott Szél István. 

A Magyar Faluprogram keretein belül másfél millió forint összeg-
ben nyert a település orvosi eszközöket, ami azt jelenti, hogy az eddig 
is jól felszerelt orvosi rendelőkbe további olyan eszközök kerülnek, 
amelyek a helyiek egészségét hivatott megőrizni illetve fejleszteni. 
Ezekről részletesen Dr. Bakos Attila is nyilatkozott az újságnak. 

A július végén tartott rendkívüli testületi ülésen beszámoltak az 
óvoda vizesblokkok felújítási munkálatainak folytatásáról, az ön-
kormányzat önerőből finanszírozza ezt a munkálatot. 

A sportpályánál a műfüves futballpálya mellett jelenleg is zajla-
nak az esőbeálló munkálatai. 

Valamint a testület együttműködési megállapodásról tárgyalt a 
MÁV Zrt-vel. A jövőben újabb tárgyalásokra lehet számítani a felek 
között, amely egyeztetések célja, hogy az önkormányzat a saját 
költségvetéséből még nagyobb összeget tudjon fordítani az állo-
más épületének és környékének rendben tartására.
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Sikerült tető alá hozni  
a székkutasi Szántóversenyt és Motoros Találkozót

Bár a IX. Székkutasi Hagyományőrző Szántóverseny és 
XI. Székkutasi Motoros Találkozó napja igen borongósnak 
indult, végül – a résztvevők és a szervezők nagy örömére 
– az ég kitisztult, így a rendezvényt a tervek szerint tudták 
megtartani. Az eseményről Mihály Károllyal, a szántóverseny 
egyik szervezőjével beszélgettünk.

„A szárítótelepen tartottuk meg a rendezvényünket, oda 
pedig a 47-es főút 181-es és 182-es kilométerszelvénye között 
kellett lekanyarodni. Arra az esetre is készültünk, hogy ha eset-
leg az idő nem kedvez a versenynek, akkor tartunk egy nagy 
gazdatalálkozót – ételt, italt bőséggel készítettünk a biztonság 
kedvéért. Ezúton is köszönet illeti a szárítótelep tulajdonosát, 
Pál Andrást, hogy biztosította a rendezvény helyszínéül ezt a két 
nagy színt” – meséli Mihály Károly. – „A helyszínnek hála nem 
okozott gondot az se, hogy felléphessen nálunk a Blues Com-
pany, hiszen ők is tudtak fedél alatt játszani, és a bográcsok alatt 
is éghetett a tűz.”

„A rendezvénynek aránylag régre visszanyúló és egy kicsit 
bonyolult hagyománya van” – kezdte mosolyogva válaszát a 
szántóverseny szervezője arra a kérdésre, hogy milyen múltja 
van az eseménynek. – „Körülbelül 10 éves múltra tekinthetünk 
vissza, de ez ennél bonyolultabb. A 2010-es évek elején kezdtük 
el újra megrendezni ezt az eseményt, az előtte lévő az viszont 
már 20 évvel ezelőtt volt, 1999-ben. Ezután jött egy jó nagy szü-
net, és most megint itt vagyunk.”

„Elég nagy hagyománya van itt Székkutason ennek” – folytat-
ta. „Úgy is írtuk a meghívóra, hogy „Hagyományőrző Szántóver-
seny”, mert nem csak megőrizni, de tovább is szeretnénk vinni a 

hagyományt ezzel. Az is a célunk, hogy a fiatalok is lássák a régi 
eszközöket, amivel nagyapáink annak idején dolgoztak a ’20-as, 
’30-as években. Akkor már kezdődött itt nálunk is a traktoros élet, 
ami kezdte kiváltani a lovas szántást, a cséplést, a nyomtatást. 
Igazából azért csináljuk, hogy a felmenőink munkavégzésének 

hagyományait meg tudjuk őrizni, 
hogy fennmaradhasson mindez 
az utókor számára.” – meséli Ká-
roly Mihály a szántóverseny célját, 
hátterét. – „Persze azért van ennek 
egy másik oldala is – mosolyog. – 
„Azok, akik szántással, gazdaság-
gal, földműveléssel foglalkoznak, 
igénylik, várják is az ilyen találko-
zást. Ilyenkor, az aratás befejezté-
vel össze tudnak jönni egy ebéd-
re, egy italra, nyugodtan, zeneszó 
mellett beszélgetni.”

Érdeklődtünk arról is, hogy honnan érkeztek a szántóverseny 
nevezői. „Sokan érkeznek a szomszédos megyékből is, de mesz-
szebbről is volt már versenyzőnk, mint Jászladány, vagy Jászkisér. 
Természetesen jellemző az, hogy a környező településekről is 
vannak résztvevők, mint például Balástya, Pusztaszer, Vásárhely, 
Kardoskút.... Idén 20 versenyzőnk volt, és hála a díjazási rendsze-
rünknek, mindegyikőjük dobogós helyezést ért el a 7 meghirde-
tett kategóriában!”

„Kör nyékbel i 
szervezetek, vál-
lalkozók felaján-
lásaiból szoktuk 
megszervezni a dí-
jazást. A jutalmakat 
úgy kell elképzelni, 
hogy mindig kap-
csolódnak a szak-
mához, mindig a 
munkához szüksé-

ges eszközök, szerszámok kerülnek átadásra ilyenkor” – válaszol-
ta, amikor a helyezettek díjairól kérdeztük. „Még azt is szoktuk 
díjazni, ha valaki a legrosszabbat szántja, tőlünk senki nem megy 
haza üres kézzel!” – mesélte nevetve Mihály Károly. „Azt azonban 
szeretném hangsúlyozni, hogy az idei évben megszervezett ese-

mény kapcsán nagyon hálás vagyok a sok segítségért elsősorban 
a Feleségemnek, a Húsfőző Brigádnak, köztük Buzi Zsoltnak, és 
a Pályakimérő Segédeimnek is! Külön köszönöm a szervezésben 
nyújtott segítő közreműködést Székkutas Községi Önkormány-
zatnak, Szél István polgármester Úrnak és Török Bencének. 

Komjáti Ági
Fotók: R7, promenad.hu, vasarhely24.com
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Az élménygyűjtés volt a nyári táborok középpontjában
Az idei nyár sem telt el Székkutason 

nyári táborok nélkül. A gyerekek óriá-
si élményadaggal töltekezhettek fel a 
szünidőben. Csobbanhattak, megannyi 
kiránduláson vehettek részt és mind-
eközben játékos formában a tudásukat 
is bővíthették.

A székkutasi nyári táborok az elmúlt 
években is mindig kiváló hangulatban 
teltek. A szervezők igyekeztek igazi prog-
ramkavalkáddal lekötni a gyerekek figyel-
mét, ebben pedig nem volt hiba. Aktív 
kikapcsolódás és élménydús nyári feltöl-
tődés volt a végeredmény, ahogy most is, 
2019-ben.

Az első „fecske” az angol tábor volt, 
amelyen kisebbek és nagyobbak is részt 
vehettek. Bővíthették a tudásukat, újabb 
és újabb dolgokat, szavakat, kifejezése-

ket tanulhattak, mindezt pedig játékos 
formában. Július második felétől, az óvo-
dai szünethez igazodva az önkormányzat 
által szervezett táborok is elkezdődtek. 

Az időpont nem is véletlen, a szülők így a 
szünidőben is biztonságban és jó helyen 
tudhatják a gyerekeket, a fiatalok pedig 
felügyelet alatt, de valóban élményként 
élhetik meg a nagybetűs VAKÁCIÓ-t! 

Szabó Emese települési képviselő, 
kulturális tanácsnok lapunknak elmond-
ta, hogy a visszajelzések minden részről 
pozitívak voltak a táborokat illetően. A 
legfontosabb, hogy a gyerekek igazán jól 

érezték magukat, de a szülők visszacsa-
tolása és a pedagógusok egybehangzó 
véleménye is hasonló volt.

„Nagyon-nagyon jól érezték magukat 
a gyermekek, nagy élményekről szá-
moltak be. Jó volt látni, hogy nem csak 
tétlenkednek a szünidőben. Nem teljes 
mértékben szabad kikapcsolódással ké-
szültek a szakmai segítőink számukra, hi-
szen tematikus programokkal várták őket 
nap mint nap. Amellett, hogy játszottak 
és kikapcsolódtak, tanulhattak, tapaszta-
latokat szerezhettek” – fogalmazott Szabó 
Emese.

Ezen programok pedig valóban to-
vább színesítették a szürkének amúgy 
sem nevezhető táborsorozatot. Renge-
teg kirándulással készültek a szervezők, 
a célpontok között javarészt Székkutas 
környéki helyszínek szerepeltek, de talán 
tényleg a legizgalmasabb helyeket sike-

rült meglátogatni. A csokigyár gyerme-
kéletbeli jelentőségét talán nem is kell 
ragozni, de Gorcsáné Erzsébet gyógynö-
vénykertjében is számos izgalmas pilla-
nat volt, ráadásul a témával kapcsolatos 

tudástára is bővült a gyerekeknek. Nagy 
Lajos volt pedagógus tanyája is kinyitotta 
kapuit a gyereksereg előtt, a tanyasi élet-
tel ismerkedhettek, a régi szerszámok és 
régi mesterségek által élhettek át virtuális 
időutazást a résztvevők. Emellett meg-

járták Sóshalmot, nem maradhatott ki a 
lovaskocsikázás sem, de dr. Bakos Attila 
ötlete alapján egy egészségtudatos napot 
is szerveztek, ahol a témával kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókkal vértezték fel a 
gyerkőcöket. 

Komoly csobbanós siker volt az úszó-
tábor is, amelyet két turnusban szervez-
tek meg. A kétszer kéthetes fürdőélmény 
során a hódmezővásárhelyi strand volt a 
kutasi fiatalok birodalma, ahol nem is fel-
tétlen csak az úszásoktatás volt a lényeg, 
hanem a pancsolás és a strandolás.

szcs
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Megjelent a Makói Honismereti Híradóban.

No, kerüljünk beljebb, ide, ni, a ház elejébe, az eresz alá. Itt a kö-
nyöklőn kikészítve a kukoricacsű. Gyönge még, de a korpa mellé a 
konyhamalacnak jól esik. Hát né csak moslékot ögyön. Lassan a sárga-
répát, gyökeret is szödni löhet, már ami ebben a rontás fődben, mög-
teröm. A krumpli már ott van a sarokban, abban a kasban. A garabolyban 
tojás. Ideje azt is összeszödni, né maradjon kinn. Úgy köll keresgélni, 
eltojnak ezek a redves tyúkok. Különösen az irombák. Aztán, ha a férög 
nem hordja el, mögjelennek az orozva csirkék. Záptojás is akad persze. 
Palizsnát csak tavasszal rak ki az asszony. Ejnye! A malacok mögint a 
galambdúc alatt vannak. Öszik a galambok piszkát, pedig nem jó ne-
kik, attúl lösznek girhösek. No, üljünk ide a kecskelábú asztalhoz. Az 
ott egy kisszék, morzsolószék. Azért van a végibe egy élös vaslemez 
beleverve. Csak még nincs mit morzsolni. Van itt röndös szék is, ülőké-
je gyékényből fonva. A Kis-Sóstó partján szödtük, vágtuk a gyékényt, 
mög sást is szoktunk a susnyósban, sőt még jó kis fűzfavesszőt is. Köll 
a kashoz. No, van még egy kevés csöröge, mög ludláb tészta. Vögyenek 
belőle. így csereőrlés után jó kis lisztöcskébűl tojással gyúrva, jó kis 
csemege ez. Persze zsírban köll kisütni. Egy kis bor is akad. Csizmadia 
rokonok vannak Csongrádon. Bokroson van szőlőjük. Onnan szokott a 
nótás Csizmadia kékfrankost hozatni.

Mi is vöszünk egy-egy demizsonnal. Mögjárja bor. Igaz, éccör nótás 
Csizmadia is mögjárta, mikor kocsival egy egész hordóval hozott. Kós-
tolgatta egész úton a ráadásul kapott tivegbűl röndösen. Kéktótúl már 
nótázott is, inkább csak a lovak tudták az utat hazafelé. A kakasszéki 
állomás rámpáján aztán nem jól húzta mög a gyöplüt, a szögény lovak 
mög azt sé tudták, hova – merre... Föl is fordult a kocsi, oszt oda lött 
a bor. Gondolom, otthon az asszony műbe vötte a nyújtófát. Szóval, 
kéröm, nem lehet nyakló nélkül inni. De mi azért igyunk, amíg van mit. 
Isten, Isten! No, tessék csak mögnézni, ez itt a mángorló, nyújtódész-
ka. Nyujtófa itt is van, no! A falon csíkmákszűrő, szita, rosta. Az ott a 
kaminajtó. Nyitva van, mert sütéshőz készülődik az asszony. Lé köll 
vönni az előtét, szénvonóval kihúzzuk a pörnyét. A sarokban ott van 
a piszkafa. Az asztalon már meleg vízben ázik a porélesztő. Két sütés 
közt a kemence párkányán tartják, hogy jó száraz lögyön. Kemönce 
párkánya, na. Már én is keveröm az ö-ket. Itt vannak a szakajtó kosa-
rak. Behoztam már a dagasztóteknőt is. Jé, a fejősajtárt mög nem vitték 

ki? Pedig itt a fejésidő. Ilyenkor, hogy kenyérsütéshöz készülődünk, 
egyszerűbb étel kerül az asztalra. Suhantott leves és paprikás krumpli. 
Ennyi. A kolbászt mög hozzágondoljuk. Hagyma, csöves paprika kevés 
zsírzóval. A múltkorjában járt itt egy fi atalembör. Kerek ólat keresött. 
Mondtam neki, hogy nem Kopáncs ez. Nem jó helyön jár. Azt mondta, 
tudja ü ezt jól, de hátha talál valami érdeköset, lerajzolná. Tudja a fene, 
hogy mit is akart. Járjon másfelé. Járnak ide az orosházi múzeumbúl is. 
Nézelődnek, írogatnak. A mi embörünk aztán Olasz Ernőnél kötött ki. 
Valami kutricát lé is rajzolt. Mesélhetnék én viszont maguknak, ha nem 
unnák. Azt ugye tudják, hogy Sándor is járt erre. Igen, a Rúzsa betyár. 
Mert régebben az erek még tele voltak vízzel, a kakasszéki, gyopá-
rosi ér, a Szék-ér, aztán a Sós-tó, Fehér-tó. Volt itt nád, sás, gyékény, 
jó búvóhelyek. Még csárda is arra fönn, Mágocsnak, a Lébuki csárda. 
Akkoriban sok marhát legeltettek, Szentgyörgy naptól az őszi vásárig 
itt volt kint a gulya. Ott delelgettek a Bogárzóban. Hát néha egy-egy 
rúgott bornyú gazdát cserélt. Meg el is kötöttek néhány ökröt, elhajtot-
ták Rémárosig, oszt ottan eldöntötték, hogy hova tovább, Vásárhely-
nek vagy a mindszenti révnek, vagy fölfelé Lapistónak. A zsandárok 
vagy csendőrök bottal üthették a lókötő betyár legényök nyomát. Van 
arra a Ficsér lénián egy tanya, Szűcs Mihály tanyájától hátul, szömbe 
a Pohos Tóth tanyával. Ott olyan fák nőnek meg vetemény. Tudják, 
miért? Mert régön ott gulyaállás volt. És ez a rontás pusztai szik olyan 
jó termő lett, hogy csak no! Kár, hogy most, ahogy gyüttek ezök a vizes 
évek, bizony tavaszra sík víz lösz a határ. A termést mög leshetik a 
víz vötte földeken. Igen, voltak itt igyekvő embörök, jó gazdák, mint a 
Gregusok. Javították a földeket, ármentesítő társulatot szerveztek. Ott a 
csatorna partján a kőkaró, rajta KTM. Körös-Tisza-Maros ármentesítő. 
Jó gazdák, jó szervezködők. Mint a Kenéz család is. Ahogy az Égető 
családdal összeházasodtak, hát a világ is jobbnak ígérkezett itt a pusz-
tán. Gregus bevezette a villanyt Kútasra, az ügyvédnek kitanult Kenéz 
Sándor még újságot is csinált, a Tanyai Újságot. De befuccsolt, mert a 
vásárhelyi embör inkább rablókról, gyilkosokról olvas jól kiszínezett 
történeteket. Ilyesmit a Röggeli Újság írt jó izgalmasan, akár hetekig is 
színezett egy-egy bűnesetet. Mint például a Tunyogi tanyán esött gyil-
kosságrul. Az ügyvéd úr mög a barátja, a pusztaközponti tanító meg 
csak okosítani akartak. A jó népnek mög nem ez köll. Volt itt olyan okos 
embör is, mint a Tóth Jakab. De a torony alatt nem hallgatták mög, hiá-
ba választottuk mi pusztai szószólónknak. De el is múltak azok az idők! 
Az ügyvéd úr is a Dilinkába költözött, Simándit, az izgága tanítót mög 
még akkor elküldték az urak, mikor úgy jó tíz éve még egy írótalálko-
zót is összehozott a kútasi pusztán. Azt mondják, hírős parasztírók is 
eljöttek, szépen beszéltek is, meg öttek igazi birkapaprikást mög túrós 
lepényt. Apám is kiállt kocsival, hogy néhányukat körbe kocsikáztassa 
a határban. Szóval Simándi más határban él, Mizsén talán, ha él még 
szögény ott a homokon.

Vajnai János
Folytatjuk...

65 évvel ezelőtti séta a vásárhelyi pusztán – 
2. rész (visszaemlékezés)

Családi események
Július hónapban

 

Születés: nem volt
 

Házasságkötés: Bujáki Veronika és Kis László; Deák Csil-
la és Lantos Mihály
 

Elhalálozás: Lengyel Sándor, Olasz Lídia, Rostás Pálné 
Szakács Anna

Jóga alaptanfolyam indul,                                    
Székkutason szeptember 16-án                                      
1 8-20 óráig az általános iskola 

tornaszobájában.
Ha stresszes az életed, ha cukorbeteg vagy, ha visz-

szér, ízület, derék, gerinc, mozgásszervi, szív- ér-
rendszeri és keringési vagy hormonális problé-

mákkal küzdesz, akkor ez a tanfolyam neked szól. 
Szó szerint megváltoztatja az életminőségedet és 

az életedet is. Erősíti  és rugalmassá teszi a tes-
tet. Nem csak az ízületekre, izmokra, csontok-
ra van jó hatással, hanem a belső szervekre is.                                                                                                       

Szeretnél sugárzó egészséget, belső békét, harmoni-
kus életet? Akkor jelentkezz!! A tanfolyam költsége 
1000.-Ft/alkalom, 10 héten át heti  egy alkalommal.

Jelentkezni lehet: 06-20-425-2452-es telefonszámon,
szeptember 15-ig.
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3 kérdés, 3 válasz rovat: 
Székkutason pezseg az élet!

Ez alkalommal Rostás Péter alpolgármesterrel beszélget-
tünk a szántóversenyről, és a közelgő falunapokról.

Székkutason pezseg 
az élet. Legutóbb szántó-
verseny volt, hamarosan 
falunapokat tartanak. Mi-
lyen volt az idei verseny?

Úgy gondolom, nagyon 
jól sikerült. Talán az idei 
volt minden eddigi idők 
legszínvonalasabb szán-
tóversenye. Jó volt látni, 
hogy a fiatalok aktívak 
voltak, a 33 résztvevő 60-
70 százaléka fiatal volt. A 
kezdeti eső sem vette el 

senkinek a kedvét, jól teljesítettek a versenyzők, és mindenki jól 
érezte magát. Köszönet illet mindenkit, akinek ebben szerepe volt.

Hamarosan elérkezik a település legnagyobb ünnepe. 
Hogyan készülnek az idei Falunapokra?

Izgatottan várjuk. Rengeteg program lesz augusztus utolsó 
hétvégéjén, három napon keresztül. Készülünk családi, kö-
zösségi programokkal, szórakoztató rendezvényekkel, az utol-
só nap, pedig hagyományosan Lovasnap lesz. Ez valóban egy 
olyan programsorozat, ahol közösen tudunk, méltó módon ün-
nepelni, és nemcsak helyiek, hanem térségiek, elszármazottak 
és persze a meghívott vendégek is.

Hagyományos eleme a rendezvénynek, hogy ilyenkor ven-
dégül látják a testvértelepülésen élőket. Az idén is lesz ilyen?

Igen, most is érkeznek vendégeink, akik helyi családoknál 
laknak majd. Ez egyfajta viszonzása annak az időszaknak, amit 
mi szoktunk ott tölteni, szintén helyi családoknál. Körösrévről, 
erdélyi testvértelepülésünkről várunk vendégeket, akik részt 
vesznek a programokon.

mzs
Fotó: promenad.hu

Folytatódnak a felújítások  
a Líbor Ilona Óvodában

A korábbi években megkezdett felújítások az idei évben is 
folytatódnak a Líbor Ilona Óvodában. Az épületben található 
három darab mosdóhelyiség közül 2017-ben már megújult az 
egyik, és idén folyamatban a második óvodai vizesblokk felújí-
tása. A felújítás érinti az elektromos hálózatot, az elavult víz- és 
szennyvízvezetékek cseréjét, új szaniterek, és új burkolatok ki-
építését. A projekt kivitelezési költsége 1 millió forint, melyet az 
önkormányzat rész-
ben saját költség-
vetéséből, részben 
pedig a Székkutasi 
Gyermekek Tanulá-
sát és Művelődését 
Segítő Alapítvány tá-
mogatásából finan-
szíroz.

A beruházás be-
fejezési határideje: 
2019. augusztus 30.

Sofőrök is ügyeskedtek 
huszadikán

Izgalmas autós ügyességi verseny is volt az augusztus 
20-ai rendezvénysorozat részeként a sportcsarnok mögött. 
Kiderült, ki, mennyire érzi a kocsit, és hogyan szlalomozik 
a bóják között.

„Mindenkinek saját autóval, az általunk telepített pályán 
kellett végigmennie, minél ügyesebben és gyorsabban. Egy 
poharat kellett átvinni egyik tálcáról a másikra, volt előre és 
hátra parkolás, szlalomozni kellett, és lehetőleg minél ke-
vesebb hibával teljesíteni a pályát” – összegezte a felada-
tot Vőneki Gábor, a verseny szervezője, a Magyar Autóklub 
Dél-alföldi regionális szervezetétől. Elárulta, hogy mindenki 
nagyon ügyes volt, és izgalmas volt végignézni, hogyan pró-
bálják meg hiba nélkül teljesíteni a feladatot a versenyzők. 
Hozzátette: a céljuk az volt, hogy aktivizálják a székkutasiakat, 
hogy minél többen vegyenek részt a programon, és, hogy egy 
izgalmas versenyen összemérjék a vezetői tudásukat. Kiderült, 
KRESZ-tesztet is ki lehetett tölteni, így elméleti feladat is társult 
a gyakorlati mellé. A versenyt az idén először tartották meg, de 
szeretnék, ha hagyomány válna belőle.

A következő eredmények születtek:
Női autós ügyességi verseny helyezettei:
I. Lázár Judit
II. Szokolayné Kulik Erzsébet

Férfi autós ügyességi verseny helyezettei:

I. Vígh Viktor
II. Vőneki Gábor
III. Ráhai József

mzs
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Székkutas TC: A 8-10. hely 
megszerzése a cél

Júliusban kezdte meg a felkészülést a 2019-2020-as me-
gyei labdarúgó szezonra a Székkutas TC. Az együttes célja 
a biztos bennmaradás, sőt szeretnének is előrébb lépni az 
előző szezonban nyújtott teljesítményhez képest.

Az alapvető célt teljesítette az előző szezonban a székkutasi 
labdarúgó csapat, kivívták a bennmaradást a megyei élvonalban, 
ahová 20 év után térhettek vissza. A nyár folyamán történtek vál-
tozások a keretben, akadnak távozók és érkezők is, ám a csapat 
javarésze együtt maradt, ha pedig ehhez hozzávesszük az előző 
szezonban begyűjtött rutint, akkor talán az erősnek ígérkező sze-
zon ellenére is fényesebb szereplésre számíthatnak a labdarú-
gók. A nyári munka ennek fényében zajlott. Horváth Zoltán veze-
tőedző lapunknak elmondta, hogy az eltervezett munka javarészt 
megvalósult, a heti edzések mellett folyamatos edzőmeccsekkel 
hangolt az együttes a szezonra, ezeken a gyakorlásokon pedig 
igyekeztek megyei I. osztályú ellenfelekkel játszani.

„Bizakodó vagyok, szeretném, hogy az előző szezonhoz 
hasonlóan legalább 2-3, de még inkább 4 csapatot minimum 
megelőznénk a tabellán a végelszámolásnál. A kitűzött célunk a 
8-10. hely megszerzése” – fogalmazott a tréner.

Távozott a csapattal Huszár Lajos, aki a SZVSE II-ben folytatja, 
valamint Marton Bence és Nagy András, akik ismét Hódmező-
vásárhelyen fociznak, a megyekettes csapatban játszanak. An-
tal Krisztián szereplése az előző szezonban is sokszor nehezen 
megoldható volt, lévén, hogy a HFC másodedzője, ő is búcsút 
intetett Székkutasnak.

Szőregről érkezik a kapuba, az egyébként is székkutasi ille-
tőségű Vígh Sándor. A védelemben Huszár Szabolcs jelenthet 
erősítést, az edzőmeccseken pedig Gyarmati Albert is részt vett. 
Hortobágyi Dominik már korábban Székkutasra igazolt, ám két-
éves eltiltását töltötte, az új szezonban viszont már ő is hadra 
fogható lesz, ahogy Bartyik Norbert is túl van műtétjén és rutin-
jával segítheti az együttest az őszi meccseken.

Érdemes kitérni a fiatalokra is, az U19-esek ugyanis az előző 
szezonban bajnoki címet szereztek, a csapatból pedig többen 
már tavasszal is helyet kaptak a felnőttek között. Gyöngyösi Sza-
bolcs és Szántó Kornél is bizonyított, de nyáron Szikszai Ádám 
is a felnőttekkel kezdte meg a készülést. 

Időközben pedig a tétmérkőzések sora is megkezdődött. 
Augusztus 8-án a Magyar Kupa megyei selejtezőjében a Röszke 
otthonában szerepelt a csapat. Az első félidőben nem sikerült 
jól, két gyors egymás utánban szerzett góllal meglépett a Rösz-
ke. A fordulás után pedig hiába tűnt jobbnak a Székkutas, 3-2-re 
a hazaiak nyertek. Ezt követően viszont augusztus 17-én a baj-
nokságban is a Röszke ellen kezdhetett a csapat. A sors pikan-
tériája lehet, hogy nem csak a párosítás volt hasonló, hanem a 
végeredmény is. A Röszke ismét 3-2 arányban tudott nyerni, ez 
alkalommal Székkutason. A hazaiak mindent megtettek annak 
érdekében, hogy legalább az egy pont összejöjjön, de az ehhez 
szükséges harmadik gólt végül nem sikerült megrúgni.

A Székkutas TC őszimérkőzéseinek tervezett időpontja:
2019. 08. 17. – 17:30 – Székkutas TC – Röszke SK 2-3
2019. 08. 17. – 17:30 – Székkutas TC – Röszke SK EREDMÉNY 
2019. 08. 24. – 17:30 – Szentesi Kinizsi – Székkutas TC 
2019. 08. 31. – 15:00 – Székkutas TC – Mórahalom VSE 
2019. 09. 07. – 16:30 – Tiszasziget SE – Székkutas TC 
2019. 09. 14. – 16:30 – Székkutas TC – Bordány SK 
2019. 09. 21. – 16:00 – Szegedi VSE – Székkutas TC 
2019. 09. 28. – 16:00 – Székkutas TC – ESK Kiskundorozsma 
2019. 10. 05. – 15:00 – UTC 1913 – Székkutas TC 
2019. 10. 12. – 15:00 – Székkutas TC – Algyő SK 
2019. 10. 19. – 14:30 – Zsombó SE – Székkutas TC 
2019. 10. 26. – 14:30 – Székkutas TC – Makó FC 
2019. 11. 02. – 13:30 – Székkutas TC – Csongrád 
2019. 11. 09. – 13:30 – Hódmezővásárhelyi FC – Székkutas TC

szcs


