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Testületi ülést és közmeghallgatást tartottak Székkutason
Megtartották az év utolsó testületi ülését, majd azt köve-

tően a közmeghallgatást is Székkutason, a Murgács Kálmán 
Művelődési Házban, december 16-án. A 2019-es év 18 testü-
leti ülésén összesen 177 határozatot hoztak, és 17 rendeletet 
alkottak meg. Hogy pontosan mi történt az ülésen és a köz-
meghallgatáson, azt Szél Istvántól, Székkutas polgármeste-
rétől tudtuk meg. 

„Úgy gondolom, egy aktív testületi ülést tudhatunk magunk 
mögött. Két fontos döntést tudok kiemelni: az egyik a közétkez-
tetés. Lejárt a közétkeztetési feladatokat ellátó cég szerződése, 
ezt újra megpályázták, ugyanaz a cég fogja továbbra is ellátni 
Vásárhelyről ezt a feladatot, amely eddig is. A második döntés 
a trianoni emlékmű építéséről szólt, melyek Székkutason 2020. 
június 4-én szeretnénk felavatni. Az emlékmű költségeinek két-
harmadát az önkormányzat biztosítja, egyharmadát pedig la-
kossági kezdeményezésekkel, támogatásokkal próbáljuk majd 
előteremteni” – kezdte el beszámolóját a polgármester.

„Nagyon pörgős, igazán izgalmas és összességében egy na-
gyon szép év volt a 2019-es” – folytatta mosolyogva Szél István. 
„Három nagyobb fejlesztés valósult meg idén a településen: a 
megtörtént a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése, 
a Murgács Kálmán Művelődési Ház födémszigetelése, valamint 
napelemekkel történő ellátása és a helyi piac fejlesztése.”

Az év végi közmeghallgatásról is beszélgettünk a polgár-
mesterrel, ahol több mint negyven székkutasi lakos jelent meg. 

„Beszámoltam az idén megvalósult és az éppen megvalósuló 
programokról, projektekről, mint például az előbb említett fel-
újítások, de beszéltem arról is, hogy hány féle pályázatot sike-
rült megnyernünk. Ezek közül a Magyar Falu Program kereté-
ben meg fog történni a temetői út aszfaltozása a Pusztaszéli 
útig, a parkoló-építése a temető előtt, de tanyákon is végeztünk 
energetikai korszerűsítést. Nyertünk továbbá támogatást kültéri 
fitnesz-park létrehozására, és játszótér-fejlesztésére is. Szándé-
kaink között szerepel, hogy az óvoda épületében is energetikai 
korszerűsítést végezzünk” – fogalmazott. „Utóbbiakat a 2020-as 
évben fogjuk megvalósítani. Ezeken kívül több egyéb, elbírálás 
alatt lévő pályázatunk is van.”

„Jelenleg 26 közfoglalkoztatottunk van” – tért rá a közfog-
lalkoztatási programra Szél István. Csupán érdekességképpen 
jegyzem meg, hogy 2014-ben, azaz mindössze 5 éve 124 fő vett 
részt a programban. Az említett 26 főből jelenleg 16 személy 
biztosítja azt, hogy Székkutas közterületei mindig rendezettek 
legyenek. Ezért nagyon hálásak vagyunk, hiszen rengeteget dol-
goznak. A munkanélküliségi arány november végén 1,41% volt 
Székkutason.”

„Pozitív dolog, hogy adókedvezményt adunk a véradóknak. 
Idén ezt 65-en veszik igénybe. Ezzel a véradók összesen 325 
ezer forint adókedvezményben részesülnek. 14 székkutasi diák 
évi 100 ezer forint felsőoktatási ösztöndíjat kap meg az önkor-
mányzattól, ez összesen 1,4 millió forintot jelent. – kezdte sorol-
ni a támogatásokat a polgármester. 

Szél István ezután azokról a tervekről beszélt, amiket 2020-
ban fog megvalósítani az elnyert pályázatokon kívül az önkor-
mányzat. „Ilyen például a Baba-fa program, melynek keretében 
az elmúlt 5 évben született székkutasi gyermekek névvel ellátott 
fát kapnak majd. Ehhez kapcsolódik továbbá, hogy szeretnénk 
a babautalványt az eddigi 20 ezer forintos összegről 40 ezerre 
emelni. Ezeken kívül kezdeményezzük a focipálya felújítását, 
de az idősek napközi otthonának épületét is szeretnénk kor-
szerűsíteni. Szeretnénk megújítani a Kutasi Híreket és a község 
honlapját is. Ami még fontos: még az év elején szeretnénk a 
polgárőrségnek félmillió forintértékben eszközöket és megfele-
lő ruházatot biztosítani még az év elején.”

A közmeghallgatáson felmerült néhány kérdés is, ezekről is 
beszélt a polgármester. „Szóba került az adóemelés ténye, hi-
szen az eddig 10 ezer forint helyett jelenleg 12 ezer forint a fize-
tendő összeg. Székkutas az elmúlt 5 évben nem emelt adót, és 
a következő 5 évben sem fog, de erre most szükség volt, mégpe-
dig azért, mert nekünk nagyon kevés, mindössze 80 millió forint 
az adóbevételünk. Ebből kell megoldanunk mindent” – fogal-
mazta meg. Ehhez kapcsolódóan azt fejtette ki, hogy jelentős 
adókedvezményre számíthat az, aki rendszeresen részt vesz 
a különböző prevenciós rendezvényeken, illetve a különböző 
egészségügyi szűréseken, így érdemes ezt a programot figye-
lemmel követni.”

Komjáti Ági

Köszönjük szépen  
a községünk főterére 
és az önkormányzati 
intézmények részére 

 felajánlott fenyőfákat  
Kóczán Antalnak! 
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A szeretet ünnepe már-már az ajtónkon kopogtat, néhány nap, 
és itt a karácsony. Ebben a hónapban annak jártunk utána, hogy 
hogyan ünnepelnek a székkutasiak, erről pedig Stefán Zoltán, re-
formátus lelkészt és Roszel Norbert, katolikus plébános kérdeztük 
meg.

„Egy adventi időszakban vagyunk most. Elsősorban ugye az isten-
tiszteletre, igei alkalmainkra látogató gyermekeket, felnőtteket próbál-
juk lelkiekben felkészíteni karácsonynak a méltó megünneplésére. A 
sok tennivaló és rohanás között, ami ezt az időszakot jellemzi, igyek-
szünk felhívni a figyelmet a lényegre, a mennyei szeretetre, amely 
Krisztusban lett teljessé, amikor eljött erre a világra. Advent ennek a 
felkészülésnek a méltó időszaka” – kezdte mesélni Stefán Zoltán. „Ami 
a gyülekezetnek az ünnepi készülődését jelenti, hogy a kisgyerekek – itt 
most az óvodásokról és az alsós gyerekekről van szó – ilyenkor advent-
időben, meg egyébként is, egész évben eljönnek a gyermek-istentisz-
teletekre, de ebben az időszakban karácsonyi műsorral is készülnek az 
ünnepre. A műsor lényege, hogy Jézus születéstörténetét dolgozzák fel 
és mutatják be, énekekkel, versekkel, szerepjátékokkal. Ezt a műsort a 
szentesti alkalmon adják elő, ahová elkísérik őket a szüleik is” – foly-
tatta a lelkész. „Ennek az alkalomnak a végén szoktuk az összes alkal-
mon résztvevő gyereket megajándékozni édességcsomaggal. Az ünne-
pi alkalmak alatt, akik hangszeren tudnak játszani, karácsonyi dalokat 
adnak elő, ebbe pedig akár felnőtt, akár gyerek, bárki bekapcsolódhat.”

Arról is megkérdeztük a lelkészt, hogy hogyan zajlik a karácsonyi 
készülődés és a gyertyagyújtás Székkutason. „A negyedik vasárnapot 
megelőző napon, szombaton, feldíszítjük a gyülekezet karácsonyfáját a 
gyerekekkel és a szülőkkel közösen. A harmadik vasárnap pedig részt 
vettünk a községi gyertyagyújtáson. Ekkor a katolikus testvérekkel kö-
zösen gyújtjuk meg az adventi koszorún a gyertyát. Ezt az önkormány-
zat szervezi. Igény szerint szoktunk még karitatív segítséget nyújtani, 
szoktunk összeállítani ajándékdobozokat, Szeretetdoboz akciónak ne-
vezzük, azoknak juttatjuk el, akik erre rászorulnak. Ha van rá igény, mi 
segítünk!” – fogalmazott Stefán Zoltán.

Roszel Norbert, Székkutas katolikus közösségének plébánosa is 
nyilatkozott az adventi időszakkal és a karácsonyi készülődéssel kap-
csolatban. „Székkutason volt egy olyan szokás, ami most már nincs 
életben. Valamikor a ’60-as évekig viszont rendszeres volt. Ez volt 
a „betlehemezés”. De nem úgy, ahogy mi elképzelnénk, hiszen nem 
voltak beöltözve a tagok, és nem is a betlehemi történetet adták elő. 
Egyszerűen 6-8 ember összeállt a templomiak közül, és felkeresték a 
többi templomit. Ezeket az időpontokat előre megbeszélték, egy estét 
egy családnál töltöttek el, ez egyben imaalkalom is volt, illetve éne-
kalkalom. Ez így karácsony előtt, az adventi időszakban zajlott. Volt 
még persze a hagyományos betlehemezés is Székkutason, illetve most 

is szeretnénk mozgósítani az iskolásokat ezzel kapcsolatban, de ez a 
mozgósítás egyelőre csak folyamatban van. – mondta el a plébános.

Ökomenikus rendezvényként emlegették mindketten – Stefán Zol-
tán és Roszel Norbert is – azt, amikor önkormányzati kereteken belül 
rendezik meg a hagyományos adventi gyertyagyújtást Székkutason. 
Elmondták, hogy ilyenkor mindkét egyház tagjai összegyűlnek, és kö-
zösen vesznek részt az eseményen.

Egy különleges hagyományra is fény derült a beszélgetés alkalmá-
val. „Van egy érdekes szokás Székkutason, december 27-én, karácsony 
harmadnapján” – avatott be minket a helyi szokásokba Roszel Norbert. 
„Ekkor van Szent János apostol és evangélista ünnepe. Ez arról szól, 
hogy a bort is meg lehet áldani. A legenda szerint annak idején meg 
akarták mérgezni János apostolt. Úgy tűnik, hogy az isteni kinyilatkoz-
tatás és a jó előérzete miatt tudta, hogy itt baj lesz, úgyhogy rajzolt a 
boroskehely fölé egy keresztet, amiből így előjött a kígyó, ami a mérget 
jelképezi. Ezután már nyugodtan megihatta a bort. Máshol nem olyan 
gyakori, de én emiatt szoktam vinni bort megáldani. Ma már képesek 
vagyunk mindenféle dolgot megáldani, miért ne áldanánk meg kará-
csony harmadnapján néhány boros palackot?”

Roszel Norbert arra is kitért, mi történik karácsony utáni első va-
sárnap, ami idén december 29-re esik. „Karácsony utáni vasárnap, a 
Szent Család vasárnapján van alkalom arra, hogy egy szentmise kereté-
ben megáldjuk a családokat, kérjük a pártfogolásukat. Erre minél több 
családot várunk nagy szeretettel!” – zárta szavait a katolikus közösség 
plébánosa.

Komjáti Ági

Így ünnepelnek Székkutason
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SZÉKKUTAS
2020. április hónapig a hulladékgyűjtés rendje

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 
2020. április hónapig a biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten 
gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék 
elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról. 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS  
(zöldjárat naptár)

2020. 04. hónapig

hétfői
napokon

január február március április

6, 13*, 20* 3 2; 30 27

*2020. januárjában a két alkalmas fenyőfagyűjtés napjai.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál 
kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyag-
tartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által 
díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve az ág-
nyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve 
a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést 
végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. 
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában 
helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a 
gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasz-
nosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regi-
onális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot 
biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. Szükség esetén további 
zsák (legfeljebb havonta 4 db) az Önhöz legközelebb eső ügyfélszol-
gáltaton vagy ügyfélkapcsolati ponton igényelhető.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga feledeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edény-
ből) elszállítása minden hónap harmadik csütörtöki napján történik.

A csomagolási hulladék gyűjtésére 
alkalmas edényzetben elhelyezhető 
hulladékok:

Papírhulladék, italoskarton (újság, 
folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, cso-
magolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített 
italos kartondobozok kupak nélkül.

Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET pa-
lack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, 
üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és 
konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja 
igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden negyedévben meg-
kapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem 
rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett lom (fe-
leslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb mé-
retű tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.

Lomtalanítási igényét a +36-80/931-004 telefonszámon tudja 
jelezni. 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is hétfő.
Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kom-

munális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására alkalmas zsá-
kot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkap-
csolati pontjaink egyikén.

Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélkapcsolati pontok, 
hulladékudvar nyitva tartása, elérhetőségek:

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Ügyfélszolgálati helyek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Baja, 
Tóth Kálmán u. 14/B

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00 07:00 -19:00 08:00 – 12:00

Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1. 07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 07:30 – 20:00 07:30 – 14:30 07:30 – 14:00

Kiskunhalas, 
Szilády Á. u. 5-7 Zárva 07:00 – 19:00 08:00 – 12:00

13:00 – 17:00 Zárva Zárva

Ügyfélkapcsolati pontok

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Szentes,
Kossuth tér 6. 07:00-17:00 07:00-14:00 07:00-14:00 07:00-14:00 -

Székkutas,
Vásárhelyi út 14. - 11:00 – 12:00 - - -

Hulladékudvar

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
Szentes,
Külterület 01398/24. hrsz. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00
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Karácsonyi jótékonykodás Székkutason 
Az adakozás és adományozás, a jótékonykodás Székkutas életé-

ben évek óta hagyomány. Nincs ez másként 2019-ben sem, hiszen 
tartós élelmiszercsomagot, tűzifát osztottak, valamint ismét ado-
mánygyűjtő akciót szerveztek.

A településen az idei évben is megrendezték a karácsonyi ado-
mánygyűjtést a rászoruló gyerekek számára: Az „Egy doboznyi sze-
retet Székkutason” elnevezésű kezdeményezés keretein belül, a helyi 
könyvtárban lehetett csomagokat leadni december 16-ig, a nehéz hely-
zetben élő családoknak és gyermekeknek, immár hetedik alkalommal. 
A gyermekjátékok szép számban összegyűltek, 
játékok mellett ruhaneműt is lehetett adományoz-
ni, illetve különféle apróságokat is, mint például 
könyveket, tollakat, radírt, de a tartós élelmiszerek 
(keksz, csoki, aszalt gyümölcs, karácsonyi édesség) 
is mind-mind a legjobb helyre kerültek, ezzel még 
szebbé varázsolva a gyermekek karácsonyát. Szabó 
Emese, kulturális tanácsnok, települési képviselő 
elmondta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
nagyon sikeres szokott lenni az adományozás ezen 
formája Székkutason.

Minden évben hagyomány az is, hogy a Székku-
tasi Önkormányzat karácsonyi csomagokat készít és 
oszt ki a helyi rászoruló családoknak. A tartós élel-
miszer csomagokat a Művelődési Központban adták 
át lapzártánkig.

Székkutas Község Önkormányzata a Belügymi-
nisztérium döntése alapján 2019-ben is támogatást 
kapott a szociális célú tűzifa vásárlására. Ez 104 
erdei köbmétert jelentett, átszámolva összesen 649 
mázsát. December 11-ig érkeztek be a kérelmek a 
helyi lakosok részéről, több mint 80 háztartás adta 
be az igényét a szociális tűzifára.

A tűzifa már november végén megérkezett Szék-
kutasra, majd karácsony előtt vehették azt át a la-
kosok.

A közfoglalkoztatottak is ajándékban részesül-
tek, hiszen minden évben karácsony előtt a köz-

foglalkoztatásban résztvevők is kapnak tartós élelmiszercsomagot 
vagy utalványt valamint élő sertést is. Az önkormányzat által hizlalt 
sertések nem értékesíthetők a közmunkaprogram keretén belül, ezért a 
közfoglalkoztatottak között szokták kiosztani a felnevelt haszonállato-

kat, ezzel is segítve a programban érdekelteket. Szabó Emese képviselő 
elmondása szerint nagyon jól szokott működni ez az adományozás is, 
nagyon bevált az e fajta segítség a település életében.

fe



X. évfolyam 12. szám6

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hagyományos jótékonysági bálunk az óvodások és az isko-

lások javára 2019. november 23-án került megrendezésre. Meg-
hívásunkat nagyon sokan elfogadták, és örömünkre az idén is 
megtelt a Sportcentrum vendégekkel. A 250 fős közönség szín-
vonalas, látványos zenés-táncos műsort láthatott a fellépő gye-
rekeknek és a felkészítő pedagógusoknak köszönhetően. 

Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a nemes ügy érdekében 
sokan támogattak bennünket. A széles körű összefogásnak kö-
szönhetően 1 155 400 forint gyűlt össze, mely 633 000 forint pénz-
beli adományból és támogatói jegy vásárlásából tevődik össze. A 
bevétel a Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő 
Alapítvány számláját gyarapítja, melyből terveink szerint udvari 
eszközök fejlesztésére, kirándulásokra, színházi előadásokra és 
fejlesztő játékok vásárlására fordítunk.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a székkutasi gyerme-
kek és pedagógusok nevében mindazoknak, akik felajánlásaik-
kal, adományaikkal, tombolatárgyakkal hozzájárultak a bál sike-
réhez. Köszönet a kollégáimnak, szülőknek, az önkormányzat, az 
óvoda, a Sportcentrum, a művelődési ház dolgozóinak és mind-
azoknak, akik bármilyen formában munkájukkal segítettek a báli 
előkészületekben és a szervezési feladatokban.

Köszönjük az egész éves támogatását Szél István polgármester 
úrnak, Székkutas Község Önkormányzatának, Rostás Péter alpolgár-
mester úrnak, Kóczán Antal István egyéni gazdálkodónak, Zsótér Ka-
talin kuratóriumi elnöknek és a tagoknak az egész éves munkájukat! 

Bízva a további sikeres együttműködésben, tisztelettel:
Patyi Éva

tagintézmény-vezető

Székkutasi Lovas Egyesület
Székkutasi Nyugdíjas Klub  
Szél István polgármester és 
családja
Szokolayné Kulik Erzsébet és 
családja
Tárkány Katalin

Tembel Tibor  
Török Nándor és családja
Unilever Magyarország Kft. 
Röszkei Gyára
Vőneki Gábor és családja
1., 3. és 6.osztályok szülői kö-
zössége 

Székkutason Szilveszteri 
bulival köszöntik az újévet
Az idén is lesz Székkutason Szilveszteri Bál, december 31-én 

a Murgács Kálmán Művelődési Ház nagytermében 19 órától.  
Este hét órától várják a vendégeket, december utolsó nap-

ján - a szokás szerint - fergetegesnek ígérkező évzáró mulatsá-
gára, amelyen a vacsora nyolc órakor lesz. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan a jó hangulatról Kabai Lajos és zenekara gondosko-
dik, a helyiek nagyon szeretik a hangulatos zenéjüket, mindig 
a legtökéletesebben húzzák el a nótát. Szabó Emese, kulturá-
lis tanácsnok, települési képviselő, a bál egyik szervezője el-
mondta, hogy Kapocsiné Edina képviselővel közösen dolgoz-
nak a szervezésen. Hozzátette, hogy a székkutasi szilveszteri 
buli hagyomány már és igény is van arra, hogy a közösség hely-
ben szórakozzon. A finom vacsorát követően tánc és mulatság 
következik majd, éjfélkor pedig megszokott módon előkerül a 
virsli és persze a pezsgős koccintás is elmaradhatatlan része 
lesz az óév búcsúztatásának és az újév köszöntésének. A jó 
hangulat garantált és mindenkit várnak szeretettel – a bál pla-
kátját a 8. oldalon találja. fe

FŐ TÁMOGATÓNK: Mészáros 
Antal a CSOMIÉP Kft. ügyveze-
tő igazgatója 
További pénzbeli adománnyal 
támogattak:
Dr. Bakos Attila képviselő
Bacsa Zsolt  
Szabó Emese képviselő asz-
szony 
Gazdabolt 
ifj. Rostás Péter és családja  
Székkutasi Református Egy-
házközség  
Gregus Máté  
ifj. Baranyi János  
Berta Balázs és családja  
Garaboly bolt – Dajka András
Ludányi István- Buci pékség
Ludányiné Oravecz Magdolna
Szuromi Sándor és neje

Támogatói jegy vásárlása, tom-
bolatárgyak felajánlása
Ambrus Éva
Bagi Szilárd és családja
Békésiné Darók Antónia
Borsodi Boglárka 
Csizmadia pékség 
Dajka Andrásné  
Dani Róbert - Premium Choco 
Kft.
Darók Istvánné
Fehér Gizella  
Fehér László és családja
Forrai László és családja
Forrai Sándor és családja  
Földházi András és családja

Gombos Sándorné  
Herbária Zrt.
Herczeg Ferenc -VegyiGuru
Horváth Barna és Bónus Bri-
gitta
Horváth Márton és cs.
Horváth Pál és családja
Hunor Coop
id. Fehér Imre és családja
id. Forrai Sándor
ifj. Fehér Imre és családja 
ifj. Molnár Imre
ifj. Rostás Péter és családja
János téri Vasbolt-Hódmezővá-
sárhely
Juhász-Nagy László és családja
Kapocsi János és családja
Kis Sándorné  
Korona cukrászda - Pányi Lász-
ló 
Kovács Gábor
Kovácsné Rostás Erzsébet  
Kruzslicz Attila és családja Kru-
zslicz Tamás
Kutas Gumiszerviz - Jochim 
Imre és Jochim Sándor
Lászlai Ferenc és családja
Líbor Henrietta
Manga Istvánné  
Misur Gyöngyi
Olasz Mónika 
Pádár-Gombos Ágnes  
Rostás Péter alpolgármester
Stefán Zoltán  
Szakács Zoltán  
Székkutas Község Önkormány-
zata

Egészségmegőrző

Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség/ Három generációval az egészségé

Három generációval az egészségért program keretén 
belül interaktív DIETETIKAI

1) január 
magas vérnyomás ellen 

2) január 
számolások

3) február 
diéta

4) február 
számolások 

5) március 
műtét előtt és után 

6) március 
vágyóknak, divatos diéták előnyei és 
hátrányai 

Hely: Művelődési Ház Székkutas

Foglalkozásvezető:
praxisközösségi 

Várunk minden érdeklődőt!

A program ingyene

Egészségmegőrző Klub Székkutason

Dietetikai
Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség/ Három generációval az egészségé

            Kedves Székkutasiak

Három generációval az egészségért program keretén 
DIETETIKAI foglalkozás indul

január 15. 16 30 Tudatos táplálkozás a 
magas vérnyomás ellen  
január 29. 16 30 Cukorbetegek diétája
számolások  
február 12. 16 30 Koleszterinszegény 
diéta 
február 26. 16 30 Cukorbetegek diétája
számolások  
március 11. 16 30 Epekövesek étrendje 
műtét előtt és után  
március 25. 16 30 Segítség fogyni 
vágyóknak, divatos diéták előnyei és 
hátrányai  

 

Művelődési Ház Székkutas

Foglalkozásvezető: Martonosi Adrien

praxisközösségi dietetikus  

Várunk minden érdeklődőt!  

ingyenes!  

Székkutason 

Dietetikai klub 

Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség/ Három generációval az egészségért 

Székkutasiak! 

Három generációval az egészségért program keretén 
foglalkozás indul 

Tudatos táplálkozás a 

Cukorbetegek diétája,  

Koleszterinszegény 

Cukorbetegek diétája,  

Epekövesek étrendje 

Segítség fogyni 
vágyóknak, divatos diéták előnyei és 

Művelődési Ház Székkutas 

Martonosi Adrienn / 
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Székkutas TC: Pont nélkül telt az ősz a megyei élvonalban
A székkutasi labdarúgó csapat a 2018/19-es szezonban 

visszatérhetett a megyei labdarúgás élvonalába, ahol végül 
sikerült kivívni a bennmaradást. Az új szezon azonban nem 
alakult jól, a még inkább megerősödött I. osztályban nehéz 
összecsapásokat élt át a csapat az elmúlt 12 mérkőzésen, rá-
adásul sokszor a szerencse sem szegődött a srácok mellé.

Talán nem is indult annyira rosszul a szezon még augusztus 
közepén. Habár a Röszke elleni nyitófordulóban a pontszerzés 
nem jött össze, mégsem járt ettől messze az együttes. Az erőtel-
jes kezdőlökés azonban így elmaradt és ez sajnos a folytatásban 
is érezhető volt.

„Eredményben nem igazán mutatkozott meg a befektetett 
munka. A futballban sok mindenen múlik az eredmény, szeren-
csén, akaraton, számos tényezőn. Az elején úgy indult neki a csa-
pat, hogy több pontot szerez, mint amennyit végül sikerült. Ha 
egy-két meccs nem úgy alakul, ahogy, akkor szerintem jobban 
kijött volna számunkra a lépés a tabellán elfoglalt helyezésünket 
illetően is. A sorozatos sikertelen meccsek után jött az elkesere-
dés, aztán sokan fel is adták a csapaton belül, nehéz volt a fiúk-
ban tartani a lelket, hogy igenis csináljuk és lesz ebből valami. 
Voltak meccsek, amelyek nem sikerültek rosszul. Tiszaszigeten 
is jól játszottunk, az Algyő elleni meccs sem volt rossz. Voltak 
fellángolásaink. Persze a HFC, a SZVSE és a Makó teljesen más 
kategória, de a többi csapattal azt gondolom lehetett volna tartani 
a szintet, csak több akaraterőre és befektetett munkára lett volna 
szükségünk. Az a baj, hogy edzés nélkül nem könnyű és sajnos 
voltak játékosok, akik, ha nem úgy alakult egy mérkőzés, ahogy 

elképzeltük, nagyon elkeseredtek, nem jöttek edzésre. Ezekből 
az eredményekből valahogy inkább erőt kellett volna meríteni, 
nem negatívan hozzáállni, hanem pozitívabban – járni az edzés-
re, csinálni és még többet dolgozni, én ebben hiszek. Fejben kell 
helyretenni a dolgokat és utána jöhet a munka” – fogalmaz Bar-
tyik Norbert, a csapat játékos-edzője.

Bartyik játékosként már az előző szezonban is a Székkutas TC-t 
erősítette. Augusztusban is hasonló szerepkörben számított rá a 
klub, ám szezonközben, az edzői feladatok is nála landoltak.

„A szezon elején játékosként kezdtem, így számoltam én is, 
szezon közben aztán Horváth Zolinak segítettem az edzésmunkát 
összeállítani és ez neki és a srácoknak is tetszett, így aztán fel-
merült, hogy az edzői feladatokat is elláthatnám. Eleinte nagyon 
szokatlan volt, így pályára lépni, belülről irányítani és a játékkal 
is foglalkozni, ez nem olyan egyszerű. Alapvetően azt vallottam 
mindig is, hogy amíg egy futballista játékos, akkor teljes erővel 
azt csinálja, utána, ha edző, akkor teljes erőbedobással azt. Egy 
fenékkel nehéz két széket megülni” – teszi hozzá Bartyik Norbert.

A feladat tehát nem sétagalopp, de nem is lehetetlen – az elkö-
vetkezendő időszak az építkezésről kell, hogy szóljon, ebben pe-
dig a fiataloknak, az előző szezonban, az ifibajnokságban arany-
érmet szerző együttes néhány tagjának is fontos szerepe lehet. 
Bartyik Norbert is így gondolja ezt, ám szerinte csínján kell bánni 
a fiatalok bevetésével.

„Itthon sokszor abba a hibába esnek, hogy amikor fiatalításról 
beszélünk, akkor egyből bedobnak 6-7 fiatalt a mélyvízbe. Szerin-
tem ez óriási hiba, hiszen maximum 1-2 játékost lehet bevetni, 
fokozatosan beépíteni egy csapatba. Ráadásul nem biztos, hogy 
mindenki alkalmas arra, hogy ha egy ifibajnokságban jól szere-
pelt, akkor a felnőttek között is kiegyensúlyozott játékot nyújtson. 
A két bajnokság teljesen más szint: erőviszonyokban, fizikálisan, 
mentálisan mást követel meg. Persze le a kalappal a srácok előtt, 
hiszen van 3-4-5 olyan játékos, aki még többre is viheti. Január 
közepén kezdjük a felkészülést. Nekünk építkeznünk kell, erről 
kell, hogy szóljon ez az év, pláne, hogy nem lesz kieső a szezon 
végén. Nem szabad elkeseredni és feladni – én sosem vallottam 
azt, hogy feladom. Csinálni kell tovább, a mostaninál csak többet 
lehet mutatni és több pontot lehet gyűjteni” – fogalmaz a játé-
kos-edző.

A tervek szerint március 7-én következik az első tavaszi mér-
kőzés, akkor Röszkén kezdheti a szezon második etapját a Szék-
kutas TC. Egy jó felkészüléssel, pozitív hozzáállással pedig a ter-
vezett építkezés újabb szintre léphet.

szcs

Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlóknak, hogy 
hozzájárulásukkal még szebbé és boldogabbá varázsolták a 
székkutasi gyerekek Mikulás-napját!

Árva Nagy János
Bagi Mátyás
Csanád Média Kft.
CSOMIÉP Kft.
DÉLÚT Kft.
Euro M-Érték Kft.
Forrai Tibor
Henes Zoltán
Hunor Coop Zrt.

Ilovszky Tüzép
K-Farost Kft.
Kruzslicz Tamás
Misur Gyöngyi 
Origo Kft.
Pál János
Pál Tamás
P’Regula Kft.
Szabó Emese

Szakács Zoltán
Szegedi SZEFO Zrt.
Székely Bt.
Székkutas Községii 
Horgászegyesület
Székkutasi Motoro-
sok Baráti Köre

Fotó:  
vasarhely24.com
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