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Így zajlottak a Főtéri Falunapok…
…és egyben a 18. Lovasnap is, amely a vasárnapi nap 

folyamán került megrendezésre. Szél Istvánnal, Székkutas 
polgármesterével beszélgettünk az élményekről és a jövőt 
érintő tervekről a VI. Székkutasi Falunapok és a XVIII. Lo-
vasnap kapcsán.

„Az időjárás kegyes volt hozzánk, kicsit melegebb is talán, 
mint amire számítottunk. Nagyon jól sikerült a rendezény, szá-
mos pozitív visszajelzést kaptunk a lakosoktól és a vendégektől 
egyaránt. Rengeteg vendégünk volt Vásárhelyről, Tótkomlósról 
és még Kecskemétről is jöttek, többek között azért, hogy a pén-
tek este színpadra lépő Beatrice-t meghallgassák, megnézzék. 
Rengeteg mosolygós arcot láttam a rendezvény ideje alatt, és 
szerintem ez mindennél fontosabb” – fogalmazta meg Szél Ist-
ván polgármester. – „Egy évben egyszer megérdemlik a helyiek, 
hogy egy ilyen nagy volumenű eseményt szervezzünk. Már hato-
dik éve van hagyománya ennek Székkutason. Minden évben au-
gusztus végére, szeptember elejére esik, idén augusztus 30-án 
kezdődött a rendezvénysorozat. Ebben az esztendőben pedig 
tényleg egy nagy repertoárt vonultattunk fel” – tette hozzá. 

2019-ben szervezték meg először a Főtéri Falunapok kerete-
in belül a pörköltfőző versenyt. „Életemben először voltam zsű-
ritag egy ilyen kaliberű versenyen. 11 ételt kóstolhattunk meg, 
egészen a zúzapörkölttől kezdve a csülökpörköltön és a sertés-
pörköltön át a birkapörköltig, de volt töltött káposzta is. Nekem 
a favoritom a töltött káposzta volt, még repetát is kértem belő-
le!” – mesélte mosolyogva Szél István. – „Még sose volt hason-
ló jellegű próbálkozásunk az elmúlt évek alatt, ennek ellenére 
nagyon jól sikerült. Közel 160 embert tudtunk megebédeltetni 
az elkészült étkekből.”



2019. szeptember 3
Amikor arról kérdeztük, milyen volt a hangulat és a forgalom, 

így fogalmazott a polgármester: „Több ezren fordultak meg ná-
lunk idén. Szombaton talán még többen voltak, mint pénteken, 
sokan érdeklődtek például az Irie Maffia után. Színpadra lépett 
még a Korda-házaspár is, akik mint mindig, kortalan produkciót 
hoztak el számunkra is, ide Székkutasra. Sokan voltak kíváncsi-
ak Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő műsorára is. 
Szombat délelőtt pedig a sportprogramok vonzották ide a fia-
talokat. Vasárnap a Lovasnapon volt hatalmas forgalom. Hogy 
pontosan hányan voltak, azt nem tudom megmondani, több ez-
ren tiszteltek meg minket idejükkel és figyelmükkel” – mondta. 
„Még olyan is volt, aki biciklivel érkezett hozzánk Vásárhelyről 
szombat este, majd még aznap este hazakerekezett levezetés-
képpen – tette hozzá nevetve a polgármester. 

„Jövőre is próbáljuk tartani ezt a tempót” – válaszolta arra a 
kérdésre, hogy milyen tervekkel készülnek a jövő évi Falunapo-
kat illetően. – „Szeretnénk még több neves előadót hívni, színe-
síteni a programkínálatot péntek és szombat estére is, hiszen 
az már biztos, hogy ismét hétvégére fogjuk szervezni a rendez-
vényt, ahogyan szoktuk is. 
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A falunap alkalmából „A vásárhelyi hímzés hagyománya” 
címmel kézimunka bemutató kiállítást rendezett a kézimun-
ka szakkör. A nagy sikerű kiállítás létrejöttéhez hozzájárul-
tak azon székkutasi lakosok, akik saját, vagy családtagjuk 
kézimunkájának kölcsönadásával emelték a kiállítás szín-
vonalát. Igazi remekműveket csodálhattak meg a látogatók. 
Köszönet mindenkinek, akinek támogatása lehetővé tette a 
kiállítás létrejöttét. Köszönjük az elismerő szavakat.
Jövőre is szeretnénk hasonlóan színvonalas kiállítást rendezni.

Juhász Nagy Józsefné
kézimunka szakkörvezető 

Arról is megkérdeztük a polgármestert, hogy mi fog változni 
jövőre. „Több kézműves terméket szeretnénk látni a kirakodó 
vásáron is, hiszen nagyon nagy az érdeklődés ezek iránt. Idén 
nagy szeretettel fogadták az idelátogatók a kézműves söröket, 
ezek ebben az évben szerepeltek először a kínálatban nálunk, 
és nagy sikerük volt. Ezért úgy gondoltuk, jövőre nem csak kéz-
műves söröket kínálunk majd, hanem gasztro-termékeket is, 
ezzel is kicsit bővítve a szolgáltatási repertoárt.”

„Minden évben nagyobb és nagyobb a tűzijátékunk, egyszer 
csak arra leszünk majd figyelmesek, hogy egy óriási tűzijáték 
lesz Székkutason” – fogalmazott mosolyogva Szél István. „Min-
dig vannak apróbb és nagyobb dolgok is, amiket igyekszünk fi-
nomítani, változtatni annak érdekében, hogy egyre jobb és jobb 
legyen a rendezvényünk. Ilyen újdonság például az idei főzőver-
seny, ami bár most először volt, biztos, hogy jövőre is megszer-
vezzük, és ezután minden évben ugyanúgy, hiszen nagy volt a 
népszerűsége. Ennek kapcsán még azt tenném hozzá, hogy az 
elképzelések szerint nem csak pörköltről lesz majd szó, hanem 
lehet indulni hússütéssel, vagy akár levessel is.”

Szél István úgy fogalmazott beszélgetésünk végén: „Abban 
bízunk, hogy jövőre még az idei forgalomnál is többen lesznek 
kíváncsiak a Főtéri Falunapokra, mi már most készülünk rá! Azt 
is szeretnénk, ha a főzőversenyre is sokan neveznének, hiszen 
mi lehet jobb annál, mintha közösen főzünk egyet barátoknak, 
rokonoknak, vendégeknek?” 

Komjáti Ági, 
Fotók: Pásztor András
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 65 évvel ezelőtti séta a vásárhelyi pusztán 
3. rész (visszaemlékezés)

A gyerök mög fogy itt. Nem is olyan régön 8-10 gyerök is fölnőtt 
egy- egy tanyán. Köllőttek is az iskolák. Most mög lassan be is zárhat-
ják űket. A szőkehalmin mög Fecskésparton csak lézöngenek a ne-
bulók. Csicsatérön is fogynak. Inkább Kútason tanulnak. A csomor-
kányi iskolában, azt mondják, Erdei tanító úr már csak magában van. 
A Náci, Nádudvary Jenő Hatablakon most olyan fölügyelő féle lött, ű 
próbálja tartani a lelköt elárvuló tanítóinkban. Pedig hát milyen gyerö-
köket neveltek itt! P. Nagy Lacit Fecskésparton, mög sorolhatnám to-
vább. Sok tanyai embör a városra adja a fiát a nagyszülőkhöz, hogy 
városi iskolába járhassanak. A K. Hódiakkal összeházasodott Kovács 
is Szőrháton a gyerököt beadta. Lösz is belőle ügyvéd, az hírlik. Már 
Szögedében tanul az egyetemön. A városiak azt mondják, hogy sok 
itt a tanulatlan, babonás embör. Igen, Örzse néni is itt Kutas alatt azt 
pusmogja az asszonyoknak, hogy itt van a világ vége. A Sámsonoldal-
ban már látták a vasmenyasszonyt is. Van olyan dilinyós, aki ezt el is 
hiszi. Mög a Kezes Pétör fia, a szöröncsétlen, csak lézeng a világban. 
De nem igaz, hogy mi olyan buta nép vagyunk. A harmincas években 
talán nem hiába látogattak el ide írók, költők is. Okos szót hallottak 
is, nemcsak mondtak. Most mög azt mondják, hogy Tatársáncon egy 
olyan okos gyerök járta ki az elemit, hogy Szögedébe matematikus-
nak tanul az egyetemen. Kérőm, nem itt, ezön a pusztán nevelődött? 
Igaz, ma már az iskola hagyott gyerökök nem ekézni tanulnak. Gim-
náziumban tanulnak. Jól van ez így. Csak az nincs jól, hogy ahogy ki-
tanulnak, hát már nem is tudják a járást az öregök tanyájához. Pedig 
gyerökkorukban jó volt nekik a metélt tészta is. Sulykolóval mosta 
az anyjuk az ő ruhájukat is. Tavaszonként a vakborozdában keresg-
élték a földi mogyorót, bugylibicskával pucolták az articsókát. A mai 
gyerök mög már nem tudja, milyen a tehénpucolás vakaróval, nem 
csutakolnak lovat, nem ismerik a marokszedő kukát, a szecskán is 
egészen mást értenek, mislinget se hordanak a jószágnak. Bolond-
kocsi, vontató - ott korhadnak a düledező szín alatt, tézslaszöget se 
találunk már véletlenül se. Járom, iga - ugyan, kérőm! Az akácfán 
ott lóg, ni, egy tokmány. Én még kikalapálom a kaszát a kaszakűvel, 
mög is fenöm. De ha én ezt abbahagyom, nem is marad ott a dűlő-
ben sönki, aki ehhöz értene. Régön kijárt ide a postás, az újságos. 
Akár naponta is és este el is olvastuk, amit odafönn írtak. Ma napokig 
embört is alig látok. Azt mondják, az egész Barackos, Pöcércéshát 
egészen a Fehér-tón túli földekig lezárt terület lösz. Bánom is én, 
hadd éljenek nyugodtan a darvak, a túzokok, nem fogja semmi sem 
zavarni a kócsagokat, vadlibákat, szárcsákat. Tudják, sajnos, a nevek 
is elvesznek, ki fogja tudni, hol volt a Kanász-halom, a Görbeszik, a 
Baromjárás, Bogárzó. Héjjá tanya, Rostás tanya - mind feledésbe me-
rül. Ki fogja tudni, hogy hol volt itt farmezsgye? Én is eltűnök, ki fog 
emléközni arra, hogy élt itt egy Pacsmag Csizmadia nevű embör. Hát 
bocsássanak mög, hogy így szóval tartottam magukat. Köszönöm, 
hogy möghallgattak, hogy mögtisztöltek ezzel. Azt nem mondom, 
hogy mönjenek Isten hírivel, inkább úgy köszönök el, hogy Isten áldja 
magukat, járjanak szöröncsével útjaikon. Möhetnek arra toronyiránt 
Kutasnak, vagy arra északnak Mágocs felé vagy keletnek. Amott a 
Pipis malom kéménye, az már Orosháza. Délnek azelőtt ott volt a 
Vízhúzó kéménye, ott kezdődött Sámson mög a Szárazéi”. A hármas 
határ ugyan messzi van, Makói határ van arrafelé, de az messzi van, 
nem is ajánlom azt az utat. Menjenek csak a közelebbi szebb tájak 
felé, mondjuk Gyopárosnak. Sok csúzos, reumás embörön segített 
már az a sziksós víz. A Puszta, a régi Puszta hírit azért vigyék maguk-
kal. Jó, hogy ígérik! Hát úgy lögyön!

Így lösz! Ígéri egy régi pusztai gyerök.
Aki a mai néprajzosoknak szívesen mesélne régi tanyákról, 

tanyalakókról, béresekről, tanyásokról, kanászokról, dűlőkről, 
erekről, halmokról, baromjárásokról - előbányászná még a régi 
neveket, szavakat, nemcsak az egykori cselédnyúzó módosabb 
Maczelka nevét, hanem a jó gazda Égetőket, Karaszokat, B. és Gy. 
Kovácsokat, Hódiakat, Tatárokat - minden egykor pusztát művelt 
kisembör nevét is. Igaz, nem ejtene szót keresztekről (merthogy 

ezen a protestáló puszta földön nem állítottak kereszteket), de 
szót ejtene Köröszt-útról, ahol jó szándékú, szerény és gőgbe tor-
zult gazdák útjai körösztözték egymást. A puszta határról, mely 
azért nem volt üres puszta. De szeretne is többet, szöbbet, jobbat 
mondani annál, amit mai emlékezők Kutason vagy Vásárhelyen 
hiányos, sokszor szelektív emlékezetükre hagyatkozva mondani 
akarnak, mondani tudnak.

Környéköztem én más néprajzosokat, honismereti kutatókat, 
akik letéteményeseknek tartják magukat, ele szavam nem juthat 
el fülükig. Ezért hát ajánlom annak, aki ott született, akinek apja 
ott tanítóskodott - szeretettel Ormos Zsuzsának. Vajnai János.

Ebben az írásban minden a helyén van, minden úgy van leírva, 
ahogy volt. Legyen emlék az ebben az írásban említetteknek, s 
kicsi vigasz annak, aki átérzi a múlt vesztének fájdalmát.

Vajnai János

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ CB1503
Cím:6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 
Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános 
Iskola Gregus Máté Tagintézménye
Cím: 6821 Székkutas, József A.u.1.
Tel.: 62/593 070
E-mail: htktgregusmate@gmail.com
http://klauzalgabor.hu  

Szeretettel várunk Mindenkit

BÉRES ALEXANDRA
fitnesz bemutatójára

Helyszín: Sportcentrum
Időpont: 2019. október 1. (kedd) 13 óra

MEGHÍVÓ
EFOP 1.3.9-17-2017-00049 azonosítószámú 

„Szabadidős szinten egy közösségi térben minden” című  projekt

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ CB1503
Cím:6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 
Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános 

Köszöntés
Juhász-Nagy Lajosnét Székkutas Község Önkormányzata 

képviseletében Rostás Péter alpolgármester köszöntötte 99. 
születésnapja alkalmából, sok-sok jókívánsággal, az önkor-
mányzat szerény ajándékcsomagjával és egy csokor virággal.

Ezúton is kívánunk jó egészséget és még sok-sok boldogság-
ban eltöltött évet Iduska néninek!
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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

Nyitva van az ovikapu
2019.08.27-én óvodánkban ismét megrendezésre került, az 

évek során már hagyománnyá vált „Nyitva van az ovikapu” prog-
ramunk.

Ez a rendezvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a leendő óvo-
dások a nevelési év kezdete előtt meglátogassák szüleikkel az 
óvodát, a régi óvodások pedig a hosszú nyári szünet után vissza-
rázódjanak az óvodai életbe. Ez az esemény alkalmat adott arra 
is, hogy a szülők és a gyermekek kötetlen módon ismerkedhes-
senek a dolgozókkal és a gyermektársaikkal.

A „Gyermekeink a jövő” elnevezésű EFOP-3.9.2-16-2017-
00028 azonosítószámú pályázat „Szülő-gyermek családi na-
pok” elnevezésű eleme szorosan kapcsolódott a családi prog-
ramunkhoz. A délelőtt folyamán sportvetélkedőket, ügyességi 
játékokat, barkács tevékenységeket szerveztünk, melyekbe a 
gyermekekkel a szülők is aktívan bekapcsolódtak. 

Hasznosan és kellemesen telt el ez a szép nyárvégi délelőtt a 
sok érdeklődő részvételével.

Szilágyi Zoltánné
Székkutasi Líbor Ilona Óvoda

Sikeres volt a székkutasi 
szűrővizsgálat

Sokan vették igénybe az Egészségfejlesztési Iroda szűrő-
vizsgálatait Székkutason az elmúlt időszakban, főként idősek. 

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátóközpont Hódmező-
vásárhely-Makó Egészségfejlesztési Irodája ingyenes szűrővizs-
gálatokat szervezett Székkutason, még a tavasszal, most össze-
foglalót készítettek az eredményekről. Kiderült, hogy összesen 
67-en vettek részt a szűréseken. A felmérésen volt testsúlymé-
rés, testtömeg-index számítás, testzsírszázalék meghatározás, 
koleszterinszint mérés, vérnyomásmérés, érszűkület rizikó-fak-
tor mérés.

Kiderült a felmérésen résztvevők átlag életkora 61 év volt. A 
legfiatalabb résztvevő 23, a legidősebb 79 éves volt. 23 ember-
nél mértek magas vérnyomást, 42-nél pedig súlyos rizikófaktor-
ba esett a haskörfogat. A résztvevők több mint fele elhízásban 
szenved, 30 százalékuk pedig elhízott. 

Újfent bebizonyosodott, hogy ezek az ingyenes szűrővizsgála-
tok különös fontossággal bírnak, hiszen felhívják a figyelmet az 
esetleges egészségügyi problémákra, így időben képesek lehe-
tünk szakemberek segítségével felfedezni ezeket. A szűréseken 
való részvételre ezért is érdemes a lakosságnak rászánnia magát.

Vércukorszint-mérésnél 27 százaléknál mutattak ki maga-
sabb értéket, és a résztvevők 30 százalékának volt magas a vér-
nyomása. A bőrgyógyászati vizsgálaton két főt küldtek el továb-
bi kivizsgálásra. 

mzs
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Szél István: 
„Ezért tartunk itt, mert nincs 

széthúzás, veszekedés. 
De van kommunikáció!”

Az elmúlt időszakban több területen is fejlődött Székkutas, 
hiszen számos szemmel látható beruházás is történt a telepü-
lésen. Az utolsó 5-10 évről kérdeztük Szél Istvánt, Székkutas 
polgármesterét, aki elmesélte, milyen fejlődéseken, változá-
sokon ment keresztül a község ennyi idő alatt, és arról is be-
szélt, milyen terveik vannak még a jövőre vonatkozóan.

„Csatornázott lett Székkutas, és az összes aszfaltos út új bur-
kolatot kapott. A 47-es főút teljes egészében megújult, nem csak 
nálunk, hanem az egész országban. Ezek a legfontosabb olyan 
fejlesztések, amik az alapinfrastruktúrát érintették. Nyilván ren-
geteg közintézményünk és intézményünk újult meg. Akár a Főtér, 
Művelődési Ház, Sportcentrum, Polgármesteri Hivatal, óvoda, is-
kola… és rengeteg apróbb fejlesztéssel lett ilyen szép Székkutas.” 
– fogalmazta meg röviden eddigi eredményeiket a polgármester.

„Kezdjük ott, hogy 45 millió forintnyi adóssággal vettem át 
Székkutas Község önkormányzatát és egy iskolát, hiszen akkor 
az iskolák önkormányzati kézben voltak, és nagyon is termelték 
a mínuszt. Nem is ezzel volt a baj, hanem a gond az volt, hogy 
az önkormányzat költségvetése nem volt megfelelő ahhoz, hogy 
egy iskolát fenntartson. Fenntartó-váltások történtek, és innentől 
kezdve tudott stabilizálódni a költségvetés” – emlékszik vissza a 
kezdetekre a most már 10 éve polgármesterként munkálkodó 
Szél István.

„Aki Székkutasra látogat, vagy akár eljön a Falunapra, az azt 
látja, hogy békés, szorgalmas, nyugodt és összetartó közösség a 
székkutasi. Hatalmas háborús övezetté vált Székkutas 2013-14-
ben, és semmiféleképpen nem lehetett nyugodtan megoldani a 
kivitelezéseket a mindennapokban. De az emberek türelmesek 
voltak, és összefogtunk. Kibírtuk együtt a fejlesztéseket, nem is 
volt kérdés! – mesélte el a polgármester arra a kérdésre válaszol-
va, hogy hogyan is indult meg Székkutas azon az úton, amin ma 
is jár. „2010-ben, illetve 2014-ben is egy fantasztikus képviselő-
testületem volt, amiben természetesen vegyes volt az összetétel, 
de mindenki és mindenkor a település érdekét veszi első helyre 
még ma is” – folytatta. „Ez a legfontosabb. Ezért tartunk itt, mert 
nincs széthúzás, veszekedés. De van kommunikáció, van diskur-
zus, van párbeszéd, és építő jellegű kritika, ötletek minden meny-
nyiségben.”

Polgármesterré válására is visszaemlékezett beszélgetésünk 
során: „Még nem voltam 25 éves, amikor 2010-ben polgármester-
ré választottak Székkutason. Ez egy olyan időszak volt, ami a gaz-
dasági világválság kellős közepén az egész országot is érintette. 
Akkoriban rengeteg élethelyzetről hallottam, hallgattam végig a 
polgármesteri szobámban és természetesen az utcákon. Minde-
mellett jött egy nagyon belvizes időszak is Székkutason, két egy-
mást követő évben is, ahol ott kellett lenni a gáton, szó szerinti ér-
telemben véve. 2014-ben viszont már nem volt kihívom, és most 
sincs. Hatalmas nagy megtiszteltetés és szolgálat ez számomra. 
Az emberbe vetett bizalom jóval magasabb annál, minthogy ezt a 
szolgálatot én bármikor is félvállról vegyem a következőkben. Ne-
héz időszakon vagyunk túl, de most van Székkutasnak a virágzó 
időszaka: azt mondhatom most, hogy a fejlesztések révbe értek, 
a településen minden a helyére került, ezt most már üzemeltet-
ni kell. És természetesen a település jövőjét kell meghatározni. 
Éppen ezért szeretném megmutatni a víziómat a lakosoknak a 
közeljövőben, hogy milyen lesz Székkutas 2030-ra!”

Komjáti Ági

Kirándulás a Dunakanyarba
A Székkutasi Olvasókör „Fedezzük fel 

hazánk szépségeit” címszóval kirándulást 
szervezett a Dunakanyarba.  2019. augusztus 
19-én 49 székkutasi részvételével indult kirán-
duló buszunk Esztergomba majd Visegrádra.

Esztergomban először a Vármúzeumot 
néztük meg, majd megcsodáltuk a Bazilikát mely igaz hogy felújítás 
alatt állt, de gigantikus méretével így is lenyűgöző látvány. A csoport 
egyik fele a városnéző Dotto vonattal megnézte Esztergom és a szlo-
vákiai Párkány belvárosát, látványosságait. A társaság másik része 
gyalogsétát tett a Duna partra és a Mária Valéria hídra, ahonnan a 
Duna és az Esztergomi vár, Bazilika gyönyörű látvány volt.

Bőséges ebédünket Visegrádon a Kovács - Kert étteremben 
fogyasztottuk el. Ezután közeli sétával a nagyon szépen felújított 
Királyi palota termeit fedeztük fel. Innen buszunk felkapaszkodott 
a Fellegvárig, majd rövid gyaloglás után a Duna-kanyar legcso-
dálatosabb panorámája tárult elénk. Csak ámultunk és gyönyör-
ködtünk a festői tájban. Hosszú, meleg, de élményekben gazdag 
napot tudhattunk magunk mögött mikor este Székkutasra értünk.

Köszönjük a Székkutasi Községi Önkormányzatnak a kirándu-
láshoz nyújtott támogatását.

Kovácsné Rostás Erzsébet 
olvasókör elnök

„Oldozd meg saruid szent hely ez itt” 

Búcsú a vándorbottól  
a Vereckei-hágón

2019. augusztus 29- szeptember 1.

A Székkutasi Olvasókör egy évig őrizte az Olvasókörök Országos 
Szövetségének vándorbotját, melyen a mi körünk szalagja is díszlik. 
A szövetség Kárpátaljára a Vereckei-hágóra szervezte a vándorbot 
átadást.  4 fős delegációnk vitte el vándorbotot az ünnepi rendez-
vényre. Méltó és megható ünnepség volt az ősi hágón, melyen 82-

en vettünk részt az ország különböző olvasóköreiből. Kárpátalján 
Beregdéda falusi vendéglátóinak szívélyes vendégszeretetét élvez-
tük, ahol a lakosság 95 %-a magyar. Az elkövetkező napokon Ung-
vár, Munkács, Beregszász nevezetességeivel ismerkedtünk. A Köz-
ségi Önkormányzat támogatásával segítette a Székkutasi Olvasókör 
részvételét a programon, melyet ezúton is köszönünk.

Az elnökség nevében:  Kovácsné Rostás Erzsébet

Meghívó
Az idén alakult új nyugdíjas klub szeretettel vár minden 

kedves érdeklődőt, a megszokott rend szerint kéthetente 
tartandó alkalmaira! Következő alkalmaink: 

szeptember 27. és október 11., 15 óra.
Helyszín: Területi Gondozási Központ, Erkel Ferenc utca.

Szabó Emese kulturális tanácsnok, képviselő”
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A hosszú élet titka a sok munka – 
90 éves lett Tóth-Kovács Ferencné

Szél István, Székkutas polgármestere és Rostás Péter al-
polgármester 90. születésnapján köszöntötte Tóth-Kovács 
Ferencnét – számol be a promenad.hu

A székkutasi Tóth-Kovács Ferencné 1929-ben született. Gyer-
mekkorát Orosházán töltötte, ott is járt iskolába. Továbbtanulás-
ra nem volt lehetősége, azonban próbált minél többet olvasni, 
hogy fejlessze tudását. Az olvasás a mai napig fontos dolog az 
életében. Főleg régi könyveket, regényeket olvas, de az újságo-
kat is áttanulmányozza minden nap. Édesapja fiatalon, 40 éve-
sen meghalt, így édesanyja nevelte fel őt és 7 testvérét.

Szél István kérdésére, miszerint „Mi a hosszú élet titka?”, azt 
válaszolta, hogy a sok munka, az olvasás és a háztartás veze-
tése. Két fia, négy unokája és 4 dédunokája van. Főzni egyre 
ritkábban szokott, hiszen az alapanyagok beszerzése már ne-
hézkesen megy, azonban minden hétvégén süt valami finom 
süteményt az unokáknak, dédunokáknak.

A település két elöljárója egy csokor virággal és egy ajándék-
csomaggal köszöntötte fel az ünnepeltet, illetve Orbán Viktor 
miniszterelnök üdvözletét is átadták.

Isten éltesse Veronka nénit még nagyon sokáig!
Forrás: promenad.hu

Rostás János: Székkutas  
egy békés, fejlődő település

Unokázni szeretne Rostás János, aki jelenleg a harmadik 
ciklusát tölti a székkutasi képviselő-testületben. Nem indul 
újra a választáson, azt mondta, szeretne most már több időt 
tölteni a családdal, az unokákkal, és pihenni is, ha úgy adó-
dik. Nyugodt szívvel teszi mindezt, mert úgy látja, Székkutas 
folyamatosan fejlődő pályára állt. 

Búcsúzik Rostás János képviselő a posztjától, nem indult 
újra az októberi választásokon. Szerinte jól érezhető a fejlődés a 
településen, az emberekkel, szomszédokkal, ismerősökkel be-
szélgetve is ezeket a visszajelzéseket kapta. 

„Nagy léptékben fejlődött a falunk az elmúlt időszakban. 
Rengeteg beruházás és fejlesztés zajlott le, melyek a fiataloktól 
kezdve az idősebb korosztályig mindenkit szolgáltak. Néhány 
példát említve: kiváló lehetőségek fogadják a sportolni vágyókat 
a Sportcentrumban, megújult a Murgács Kálmán Művelődési 
Ház, a Polgármesteri Hivatal épülete, járdák és utak kerültek fel-
újításra. Felépült a piac, ami nagyon fontos a helyi termelőknek. 
A szennyvízelvezetés után a belvízelvezetés is megoldandó fela-
dat volt, amit sikeresen elvégeztünk” – összegezte Rostás János. 

Elmondta azt is, hogy Székkutas egy békés, fejlődő település, 
ahol a testületi tagok között sem volt konfliktus a munkában, 

hiszen közös célokért dolgoztak mindig. Kifejtette: „Nagyon jól 
éreztem magam ebben a testületben, nem volt ellenségeske-
dés. Sok mindenkivel beszélgetek, hiszen itt élek, és mások is 
így gondolják. Egy nyugodt kampányidőszak elé nézünk”. 

Az, hogy nem indul már újra a képviselői posztért egyetlen 
dolognak köszönhető: unokázni szeretne, és többet lenni a csa-
láddal. Hozzátette: biztos benne, hogy jó kezekben van Székku-
tas jövője. mzs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időpont: 2019. 10. 05. 9:00 – 12:00.
Helyszín: Székkutasi Líbor Ilona Óvoda

6821 Székkutas, Murgács Kálmán utca 20.
Programok:
- Játékos sportvetélkedők, 
- Ügyességi játékok,
- Autóklub támogatásával, kerékpáros ügyességi verseny,
- „Tornázzunk együtt” – zenés ovis torna. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

Megrendezésre kerül Székkutas Községi Önkormányzata szervezé-
sében EFOP - 3.9.2.-16-2017-00028–  Humán kapacitások fejlesztése 

térségi szemléletben - kezdeményezett térségek „GYERMEKEINK  
A JÖVŐ” humán szolgáltatások minőségének fejlesztése  

Csongrád megyében  SPORTNAPOK AZ OVIBAN  programeleme.

Székkutas Községi Önkormányzat
6821, Székkutas Béke utca 2.
+3662/593-050
titkarsag@szekkutas.hu


