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Szél István: a termőföld tulajdona nemzetpolitikai kérdés
Több szempontból is kiemelten fontos év lesz a magyar 

mezőgazdaság számára a 2020-as év a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara (NAK) Csongrád megyei elnöke szerint. A ma-
kohirado.hu ennek okán Szél Istvánnal tekintette át a gaz-
dákat érintő jogszabályváltozásokat, és értékelték a 2019-es 
agráresztendő történéseit, többek között a területi agrár-
gazdasági bizottságok és a falugazdászok munkáját, vala-
mint a jégkármérséklő rendszer teljesítményét.

– Miben tudja leginkább segíteni az agrárkamara a ma-
gyar gazdálkodókat, és hogy érzi, mennyire tudtak megfelel-
ni 2019-ben az elvárásaiknak?

– A mezőgazdászok a gazdasági érdekérvényesítést, a bürok-
ratikus akadályok csökkentését, a szabályozási környezet javítá-
sát, a versenyképesség feltételeinek megteremtését, valamint a 
falugazdász-hálózat folyamatos fejlesztését és továbbképzését 
várják tőlünk. Ennek jegyében kezdtük meg az 2019-es évben 
az Erősödő agrár- és élelmiszer-gazdaság, jólétben gyarapodó 
vidék című programunk megvalósítását. A NAK szolgáltatásai-
nak alapsejtjét továbbra is a falugazdász-hálózat jelenti. Csong-
rád megyében 39 falugazdász működik: az 12 672 területalapú 
támogatásból 9697 darabot ők adtak be, összesen 103 ezer 
hektárra, és pótolhatatlan segítséget nyújtanak a közel 25 ezer 
megyei őstermelőnknek információnyújtással, illetve adatszol-
gáltatási kötelezettségeik teljesítésénél.

– A hírek szerint hamarosan újabb feladatokkal bővül a 
NAK repertoárja. Melyek ezek?

– Valóban, a várható jogszabályi felhatalmazás alapján jövőre 
újabb hatósági feladatokat vesz át a NAK a kormányhivataloktól. 
Ez azt jelenti, hogy a helyi falugazdászokhoz kerül a családi gaz-
daságok nyilvántartása, valamint a gázolaj jövedéki adójának 
visszaigénylését érintő ügyintézés, illetve a mezőőri szolgálat 
felügyeletek.

– Ami a termelést illeti, milyen éve volt idén Csongrád me-
gyei mezőgazdaságnak?

– Röviden szólva: nem könnyű! Hiszen hiába a jófajta vető-
mag, technika és gép, a siker önmagában még nem garantált, 
mert a Jóisten öntözi és locsolja a terményeinket. Az időjárás 
viszontagságaival idén is megküzdöttünk: az őszi búza átlagter-
mése 4600 kg, az őszi árpáé 5500 kg, a napraforgóé viszont 3000 
kg, a szójáé 2500 kg, a repcéé 2300 kg lett hektáronként, vagyis 
akadnak jobb és kevésbé kedvező eredményeink is.

– Hogyan hatott megyénkre, a megyei földpiacra az új 
földforgalmi törvény?

– Elöljáróban szeretném leszögezni: a termőföld tulajdoná-
nak kérdése nemzetpolitikai fontosságú. Ennek tükrében az 
egyik legnagyobb feladat a termőföld magyar kézben tartása, 
a tulajdonjogi viszonyok rendezése, egy egészséges, stabil bir-
tokszerkezet megteremtése. A 2019. január 11-én életbe lépett 
új földtörvény jelentősen megkönnyíti a földadásvételeket. Az 
idei évben 49 földbizottsági ülésünk volt a megyében, melyeken 

több mint 3000 állásfoglalást hoztunk, és csak 20 darab nem tá-
mogatott adásvételről tudok beszámolni. Sokkal több adásvétel 
történt 2019-ben, mit az előző évben. A földadásvételek tekinte-
tében kiemelt szerepe van a területi agrárgazdasági bizottságok 
(TAB-ok) munkájának. A megyében 40 TAB működik, melynek 
tagságát, vezetőségét a helyi parasztok maguk közül választják 
ki. Ezek a testületek hoznak döntést első körben a földadásvé-
telekről, vagyis ők ítélik meg, egy adott földdarab kinek eladó, 
illetve kinek nem, az ő döntésükre nyomja rá a végső pecsétet 
a megyei elnökség, majd folytatja le az ügyintézést a földhivatal. 
A helyi TAB-ok tehát adott esetben meg tudják akadályozni pél-
dául, hogy az ország távoli részén székelő multinacionális cég 
tulajdonosa vagy egy külföldi érdekeltségű vállalkozás tulajdo-
nosa tőkefelhalmozási céllal földet szerezzen a megyében.

– Ugyanígy kulcskérdés: milyen helyzetben van ma a ma-
gyar agrárium a munkavállalókat tekintve?

– A magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb problémája a 
jó szakemberek hiánya. Egyre kevesebb diplomás agrárgazdász 
kerül ki az agrár-felsőoktatásból, nincs elegendő és megfelelő 
ember, aki egy 40 milliós traktort vezessen vagy egy 30 milliós 
vontatmányt és vetőgépet elhúzzon. Csongrád megyét is sújtja 
a munkaerőválság, nem nagyon találunk gépkezelő szakem-
bereket vagy olyanokat, akik állattartó telepeket működtetné-
nek. Sorra zárnak be a kertészek, fejezik be fóliás, üvegházas 
tevékenységüket, mert nem kapnak embert, aki elvégezné a 
mezőgazdasági munkákat, leszedné a zöldséget, gyümölcsöt. 
Szakképzési referenseink erejüket megfeszítve azon dolgoznak, 
hogy megismertessék és megszerettessék a fiatalokkal a mező-
gazdaságot. 2019-ben 51 darab együttműködési megállapodás 
született a szakképző iskolák és a gazdálkodók között a tanu-
lók gyakorlati foglalkoztatására vonatkozóan. Csak az őszi pá-
lyaorientációs programunkon a megye 7 szakképző iskolájában 
508 általános iskolásnak mutattunk be 13 szakmát. Felhívjuk a 
figyelmüket, mekkora perspektíva áll ez előtt az életpálya előtt: 
Makón a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnáziumban 
például már a harmadikos gyerekeket 350 ezer forintos fize-
téssel csábítják, a végzősöket pedig ösztöndíjjal segítik és szer-
ződéssel várják a nagy mezőgazdasági cégek, vagyis megéri a 
mezőgazdaságot választani!

– A honi agrárium egyik friss sikertörténete a jégkármér-
séklő rendszer. Hogyan teljesített 2019-ben?

– Azt kell mondjam, remekül, nem véletlenül, hogy külföl-
di agrárvezetők és agrárszakemberek járnak hozzánk ellesni 
a magyar modellt. Az idei védelmi időszak 169 napot jelentett, 
Csongrád megyében 62-t: jelentősen vissza tudtuk szorítani a 
jégkár méretét és károkozását. Az Európában egyedülálló, a tel-
jes országot lefedő, talajgenerátoros jégkármérséklő rendszer 
(JÉGER) már az első másfél évben többszörösen kifizetődött az 
országnak, hiszen nemcsak milliárdos nagyságrendben csök-
kentek a Kárenyhítési Alap jégkárok után fizetett kiadásai, de 
ezen túlmenően jelentős károktól védte meg a gazdálkodókat, 
a lakossági, önkormányzati ingatlanokat, eszközöket és az ipari 
létesítményeket egyaránt. Ami a 2019-es évet illeti, a szélsőséges 
időjárás miatt az összes zivatarhoz tartozó kár jelentősen növe-
kedett a tavalyihoz képest: 2018-ban 45,5 ezer hektár, 2019-ben 
pedig 85 ezer hektár volt. Ennek ellenére 2019-ben mindössze 
37 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdák, ami nagyjából 
a fele a 2017-es, utolsó országos védekezés nélkül töltött év ér-
tékének. A jégkár aránya az összes bejelentett mezőgazdasági 
káron belül 2018-ban és 2019-ben a JÉGER előtti 37 százalékról 
12 százalékra esett vissza, ami több mint figyelemreméltó!

– Mi vár 2020-ban a magyar mezőgazdaságra?
– Több szempontból is kiemelten fontos év lesz a magyar ag-

rárium számára. Először is az osztatlan közös tulajdonra rende-
zésére vonatkozó jogszabályi környezet mintegy száz jogszabály 
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módosításával a tervek szerint tavaszra rendeződhet. Csongrád 
megyében egyébként már rendezik az osztatlan közöst, 2111 
birtoktest van osztatlan közös tulajdonban, 1203-at befejezett 
a kormányhivatal, a többi folyamatban van, és a jogszabályi 
környezet finomhangolására vár. A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara és az Agrárminisztérium emellett az öröklési rendszer 
átalakítására, az élők közötti gazdaságátadás módjának megte-
remtésére is javaslatot kíván tenni. Végül, de nem utolsósorban 
az adórendszer átalakítása is terítékre kerül, 2020 tavaszán tár-
gyalhatja a parlament.

– Mit jelenthet a változás a gazdák szempontjából?
– Olyan adórendszert kell kialakítani, mely az őstermelői 

adózást a valóban háztáji gazdálkodást folytatókra továbbra is 
fenntartja, a családi gazdaságokra vonatkozóan pedig megfe-
lelő jogi és adózási ösztönzőket rendelve, a jelenlegi kedvez-
mények megtartásával, de transzparens módon támogatja a 
magyar kis és közepes méretű gazdaságokat. A NAK azon dol-
gozik, hogy az újfajta adózási rendszer semmiképp se jelentsen 
a jelenleginél nagyobb terhet a gazdálkodók számára – ellenke-
ző esetben nem fogjuk folytatni és támogatni az adórendszert 
átalakítását, ezt bizton ígérhetem! 

– Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény december-
ben már elfogadta a parlament. Ez milyen távlatokat nyithat 
a magyar mezőgazdaság számára?

– Az új jogszabálynak köszönhetően jelentősen csökken-
nek az engedélyezési és eljárási idők, valamint költségek. Fon-
tos döntés emellett, hogy 2020 és 2030 között a kormány évi 
17 milliárd forintot különít el vízgazdálkodási beruházásokra, 
hogy emelkedjen az öntözött területek nagysága, bővüljön az 
öntözésbe bevont gazdálkodók száma, így emelkedjen a mező-
gazdasági termelés hatékonysága. Lehet azon vitatkozni, hogy 
ez az összeg sok vagy kevés, de mindenképpen hatalmas fejle-
ménynek tartom a magyar mezőgazdaság számára, hogy jövőre 
valami végre elkezdődik! Első körben a vízkínálat fejlesztését 
támogatják, hogy a csatornák a víz szállítására alkalmas álla-
potba kerüljenek. A házi fúrt kutak helyzetét pedig a törvény 
végrehajtási rendelete fogja tisztázni.

– Melyek a NAK Csongrád megyei szervezetének legfonto-
sabb tervei és vállalásai az új évre?

– Elkezdődtek hagyományos téli és tavaszi estéink, közel 
húsz fórumon tájékoztatjuk a megye gazdatársadalmát az ag-
rárium aktualitásairól. Fontos feladatok jövőre, hogy több tele-
pülésen újjáalakítsuk a TAB-okat, illetve rendezzük a kedvezőt-
lenebb körülmények között dolgozó falugazdászok helyzetét. 
Januárban elindítjuk a helyi és országos mezőgazdasági híre-
ket csokorba kötő megyei elektronikus, online hírlevelünket, 
az elnöknek pedig havonta rendszeresített fogadóórái lesznek 
megyeszerte. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat: min-
denkinek terményekben és termésben gazdag, sikeres, boldog 
új évet kívánok!

Pintér M. Lajos / makohirado.hu

Kiváló kukorica termőföldek 
vannak Székkutason

Az elmúlt hónapokban az országban 10 helyszínen, össze-
sen 39 kukorica hibridet tesztelt a Gabonatermesztők Szövet-
sége és a Vetőmag Szövetség. A kísérletben Székkutas is részt 
vett, ráadásul kiemelkedő eredményekkel szerepeltek a közsé-
get ölelő földterületek.

Ez a mostani már a tizenharmadik hasonló kísérlet volt, amely 
a gazdálkodóknak hívatott segíteni. A teszt célja, hogy objektív mó-
don tudjanak információkhoz jutni a termelők az egyes kukorica 
hibridek képességeit illetően. Ezek tudatában pedig a saját term-
esztési feltételeiknek megfelelő vetőmagot tudjanak választani. 

Az elmúlt évben 39 féle hibridet vizsgáltak a NÉBIH szakembe-
rei, a kísérletek pedig az ország tíz településén zajlottak, Abaúj-
szántón, Újfehértón, Iregszemcsén, Jászboldogházán, Szombathe-
lyen, Eszterágpusztán, Tordason, Jánoshalmán, Mezőhegyesen és 
Csongrád megyében Székkutason.

A kukoricákat a vetést megelőzően közjegyző jelenlétében kó-
dolták, biztosítva azt, hogy a kísérletet és az értékelést végzők is be-
folyásmentesen tudjanak dolgozni. A vizsgált és megjelölt értékék 
eltérést mutathatnak az állami elismerésben hivatalosan deklarált 
és a fajtatulajdonosok által közzétett értékektől. A Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara így a vizsgálati eredményeket ajánlati fajtalista-
ként kezeli, és ennek fényében javasolja a hazai termesztőknek.

A kutatásban a szegedi gabonakutató kukoricája ugyan nem 
szerepelt, de a megyei kötődésű, Mórahalmon telephelyet üzemel-
tető Kiskun Kutatóközpont egy közép és egy késői érésű hibride, 
az RF 210 és az RF 442 részt vett a kísérletben.

Külön kiemelendő tény, hogy a kísérletek alapján megerősítést 
nyert, hogy Székkutason jó kukorica termőföldek vannak, hiszen 
az igen korai érésű fajtáknál a 14,7 tonnás hektáronkénti hozam 
is jellemző volt, ami a kísérleti területek között a legmagasabbnak 
számított.

szcs

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Székkutas Község Ön-

kormányzat Képviselő-tes-
tülete szeretne méltó-
képpen megemlékezni a 
trianoni békeszerződés aláí-
rásának 100. évfordulójáról.

Ezen jeles alkalomból, 
2020. június 4. napján 
avatjuk fel településünkön 
Simor Márton szobrász-
művész alkotását, a Tria-
non-emlékművet.

A Trianon-emlékmű el-
készítésének költségéből 
2.540.000 Ft-ot közadakozás-
ból kívánunk összegyűjteni. 

A felajánlásokat az 
alábbi, Takarékbanknál 
vezetett számlaszámra vár-
juk: 57400231-11143880 
Számlatulajdonos: Székku-
tas Község Önkormányzata          

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék fel a következőt: 
Trianon.

Továbbá a Polgármesteri Hivatal házipénztárában is lehetőség 
nyílik a készpénzes befizetésre.

2020-ban is ingyenes úszás, fürdőzés Hódmezővásár-
helyen, minden héten, kedden és csütörtökön, a Török 

Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszodában.
Jelentkezés: 

Korhatár nélkül, személyesen, a Polgármesteri Hivatalban, 
a község Facebook oldalán üzenetben, vagy a 

+3630/903-01-89-es telefonszámon lehet!
Indulás:

Minden héten kedden és csütörtökön 16:45-kor 
a Murgács Kálmán Művelődési Ház előtti parkolóból.

További részletek:
Alkalmanként 8 fő ingyenes utaztatására és beléptetésére 

van lehetőség, ezért a helyeket mindenki előzetesen, 
a jelentkezés sorrendjében tudja elfoglalni.
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Ilyen volt a kutasi Babaköszöntés
Igencsak megerősödhetett a gólya csőre Székkutas kör-

nyékén a tavalyi évben. „Jelenleg 9 bejelentett várandós 
kismama él Székkutason, 2019-ben pedig pontosan ugyan-
ennyi újszülött érkezett a községbe” – mondta el Szél István, 
Székkutas polgármestere a hagyományos Babaköszöntés 
harmadik helyszínén, Rostás Péter és Rostásné Kapás Sza-
bina otthonában. A Kutasi Hírek is szemügyre vette a község 
új polgárait – élménybeszámoló következik!

Minden év januárjában kerül sor a már hagyományossá vált 
Babaköszöntésre Székkutas községében. Korábban még sosem 
jártam Babaköszöntésen, így igen szerencsésnek éreztem ma-
gam, hogy idén én is részt vehettem ezen a kedves eseményen, 
hiszen újságíróként nem mindennap látok ennyi bájos babát! 
Elsőként az alpolgármestert, Rostás Pétert kérdeztem arról, 
hogy mit érdemes tudni erről a helyi eseményről.

„Kilenc baba született tavaly, nagy örömünkre, mert ez a 
szám igen soknak számít Székkutason. Persze, volt már koráb-
ban, hogy 13-14 babát köszönthettünk az év elején, de olyan is 
történt, hogy mindössze 4 újszülött vált a kutasi közösség újdon-
sült tagjává egy év alatt. Egy biztos: az iskola és az óvoda szem-
pontjából ez igen szép szám! – kezdte beszámolóját. – Több éve 
hagyomány már nálunk, hogy januárjában köszöntjük az előző 
évben született babákat. Mióta képviselő vagyok, minden évben 
jövünk, és meglátogatjuk a picikéket. Azóta – hála Istennek – 
minden évben sikerül emelni egy kicsit a Babakötvényen. Egy-
egy látogatás úgy néz ki, hogy a kisbaba kap egy 20.000 forintos 
kötvényt,  az anyuka pedig egy kis édességet és egy szép cso-
kor virágot. A 2020-ban születettek már 40.000 forintot kapnak 
majd” – fogalmazott az alpolgármesterúr.

Az első baba Nagy Tibor és Nagyné Csende Fanny Daniella 
gyermekeként jött a világra. Doroti 4260 grammal és 52 centivel 
lepte meg a szüleit tavaly, november 23-án. Mikor megérkez-
tünk otthonukba a képviselőkkel és a többi újságíróval, Doroti 
az igazak álmát aludta. Megkérdeztük az anyukát, hogy mit le-
het tudni a csöppségről. „Kicsit hasfájós ugyan, de nagyon jó 
kislány” – mondta Nagyné. – „Éjszaka elég jól aszik, így mi, fel-
nőttek is bírjuk a tempót nappal. Ő az első baba a családban, 
de tervezünk még egy kistestvért is, ha minden jól megy, úgy 
két-három év múlva.”

Picit még gyönyörködtünk a csöppségben, aztán tovább áll-
tunk: már várt minket Anna Boglárka! Bács Szabolcs és Bácsné 
Maczali Boglárka első gyermeke éppen egy hatalmas játékku-
pacból szemlélte a világot, mikor megérkeztünk hozzájuk. Mint 
megtudtam, éppen január 18-án ünnepli az első szülinapját. „3 
kiló 46 centivel született a kislány” – számolt be Anyuka. – „Ah-
hoz képest, hogy 36 hétre született, azt mondták, jó nagy baba” 
– tette hozzá mosolyogva. Mindeközben alpolgármester úr is ját-

szott egy picit Anna Boglárkával, a jelek szerint elég jól kijöttek 
egymással. Nem jutott sok idő a babázásra itt sem, máris indul-
tunk tovább kirándulásunk utolsó helyszínére.

Elizabet tavaly, augusztus 18-án látta meg a napvilágot Rostás 
Péter és Rostásné Kapás Szabina harmadik gyerkőceként, így 
ő az első lány a családban. 4250 grammjával és 52 centijével ő 
lett szülei legnagyobb babája. Rafináltan megkérdezte valaki a 
jelenlévők közül, hogy terveznek-e még babát, mire az anyuka 
igen határozottan és röviden, de nevetve vágta rá: nem-nem. 
„Ez volt az álmunk, hogy egy kislánnyal legyen teljes a család! 
– fűzte hozzá  az apuka. „Két fiú után nagy öröm, hogy lett egy 
kislányunk is – toldotta meg Anyuka.

Az egész szerkesztőség nevében gratulálunk a Szülőknek!
Minden Anyukának és Apukának átaludt éjszakákat, kevés 

hasfájást, és annál több örömteli pillanatot kívánunk! Bízzunk 
abban, hogy idén gólyainvázió lepi el Székkutast – én jövő janu-
árban is mennék babalátogatóba…

Komjáti Ági

Nagy Doroti

Bács Anna Boglárka

Rostás Elizabet

Rágcsáló- és rovarirtás  
Székkutas területén:

Növényegészségügyi Kft.

Kalmár Zoltán
0630/943-5265
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Színházban jártak a diákok
A „Gyermekeink a jövő” EFOP- 3.9.2.-16-2017-00028 számú 

projekt keretében iskolánk 55 alsós tanulója színházlátogatáson 
vehetett részt a tanév első félévében. A Micimackó plusz bérlet 4 
színházi előadását tekinthette meg Orosházán a Petőfi Művelő-
dési Központ színháztermében 5 pedagógus kíséretében. 2019. 
szeptember 25-én Benedek Elek: A világszép nádszálkisasszony 
meséjét néztük meg a Békéscsabai Napsugár Bábszínház előa-
dásában. 2019.október 8-án Szalóki Ági Körfogás gyermekkon-
certjén vehettük részt. 2019. november 20-án az Ann-Droid, egy 
robotlány csodálatos kalandjai c. mesejátékot tekintettük meg. 
2019.december 12-én a VSG Táncszínház: Szépség és a szörnye-
teg táncos mesejátéka varázsolta el a gyerekeket. 

A felsősök közül az ünnepi műsor szereplői jutalomként 
Szegeden a Kisszínházban az Időfutár című darabot nézhették 
meg. Ebben az évadban még egy nagyszínházi előadás vár rá-
juk. A magyar kultúra napját méltóképp ünnepelhetjük, hiszen 
január 22-én a felső tagozatos tanulóknak lesz lehetőségük A 
Pál utcai fiúk zenés játékot megtekinteni Orosházán. Köszön-
jük a lehetőséget Székkutas Község Önkormányzatának, hogy 
a projekt megvalósításával gyermekeink színházi élményekkel 
gazdagodhatnak.

A Lázár Ervin Program keretében a harmadikosok és az ötö-
dikesek a Szegedi Nemzeti Színházban a Diótörő, illetve a Ha-
mupipőke előadást nézték meg. Nagy élmény volt számukra a 
mese, hisz sokuknak nemcsak a balett műfaja volt ismeretlen, 
hanem először járhattak a nagyszínházban.

Versenyeredményeink
Az Arany János magyarverseny első fordulójában Gugcsó 

Mirtill 7. osztályos tanuló 90 %-os teljesítményének köszönhető-
en továbbjutott a 2. fordulóba.

Az Aranytoll szépírási versenyen Berta Balázs (2.o.),  Kizur 
Klementina (3.o.) és  Sápi-Nagy Petra (4.o.) képviselte iskolán-
kat Hódmezővásárhelyen. A harmadikosok versenyében Kle-
mentina az I. helyen végzett. Gratulálunk neki és Víghné Szenti 
Katalin felkészítő pedagógusnak!

Székkutason  
egyre több a véradó 

2018 óta évente háromszor települnek ki a Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szervezetének dolgozói Székkutasra. Egyre 
több lakos jelenik meg az időpontokon, nem megfeledkezve 
arról sem, hogy az önkormányzat kommunális adó-kedvez-
ményt nyújt a véradóknak. 

Székkutason korábban, évente kétszer volt kiszállásos véradás, 
ami azt jelenti, hogy maga a véradó állomás és a Vöröskereszt dol-
gozói mennek ki a településre és a Murgács Kálmán Művelődési 
Központ nyitja ki kapuit a lakosok előtt. Ez egy nagyon kényelmes 
megoldás a helyiek számára, hiszen nem kell beutazniuk Hódme-
zővásárhelyre. 2018 óta évente háromszor települnek ki a Magyar 
Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének dolgozói. A nyári vé-
radási alkalmakon is nagyon sokan részt vesznek, attól függetlenül, 
hogy Székkutason földművelésből, állattenyésztésből és idénymun-
kából élnek sokan, mégis igény van a júliusi véradás lehetőségére. 
Héjjáné Borbás Anikó a szervezet Hódmezővásárhely-Makó területi 
vezetője lapunknak elmondta, hogy Székkutason átlagosan 50 és 70 
fő közötti létszámban szoktak megjelenni egy-egy véradáson, és nagy 
örömükre folyamatos az első véradók megjelenése is. Ráadásul az 
is jellemző, hogy családok érkeznek vért adni, közös programként.  
Hozzátette, Székkutason nagy a véradók támogatottsága is, hiszen 
az önkormányzat mellett a nagyobb helyi vállalatok, mint a Herbária 
Zrt., illetve az Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet, minden alkalommal 
pénzbeli támogatást nyújtanak a véradások megvalósításához. 

2015 januárjában a község képviselőtestülete elfogadott egy 
olyan kedvezményt a kommunális adó tekintetében, amely a rend-
szeres véradóknak nyújt kedvezményt. Lassan 5 éve, 5000 forintot 
engednek el azoknak a lakosoknak a kommunális adójából, akik 
évente kétszer adják vérüket másokért.

Héjjáné Borbás Anikóval arról is beszélgettünk, hogy első véradó-
ként nagyon fontos, hogy az iratokat ne felejtsük otthon: lakcímkár-
tya, személyigazolvány, valamint a TAJ kártyára mindenképp szük-
séges valamint az, hogy a tizennyolcadik életévét töltse be az illető. 

Beszélgetésünkben kiemeltük azt is, hogy a véradás nem egyen-
lő a vérvétellel, a jóllakottság érzése legyen meg véradás előtt és 
ne feledkezzünk meg a bőséges folyadékbevitelről sem. 

Véradást megelőzően egy A4-es papíron feltüntetett betegsé-
gekkel, gyógyszerfogyasztásokkal kapcsolatos információkat kell 
áttekinteni és kitölteni. 

2020-ban április 22-én, július 15-én és október 28-án lesznek 
véradások 11 és 15 óra között a Murgács Kálmán Művelődési Köz-
pontban.  fe

Kutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén
Kiadja: Dél-alföldi Média Centrum Kft. (6800 Hódmezővá-
sárhely, Szabadság tér 71.) Székkutas Község Önkormányza-
tának támogatásával
Felelős szerkesztő: Szeri Csaba (62/533-777)
E-mail: radio7@radio7.hu
Nyomás: Norma Nyomdász Kft. (6800 Hódmezővásárhely, 

Rárósi út 10.) Nyomdavezető: Rostás Pál
Terjeszti: Székkutas Község Önkormányzata
Megjelenik: Székkutason
Azonosítószám: ISSN 2062-3151
Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,

és nem küldünk vissza.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

Minden jog fenntartva!
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Új edző a székkutasi kispadon!

Programelőzetes:
A „Kultúrházak éjjel-nappal” program keretében

2020. február 15-én szeretettel várjuk az érdeklődőket  
a Murgács Kálmán Művelődési Ház nagytermébe!

14:00 – 14:45  A hódmezővásárhelyi Szivárvány Otthon Arpeggio Nuovo 
színkottás zenekarának műsora.

15:00 – 15:40  Molnár Krisztina „Amerikai utazásaim” címmel szakmai gyakorlatáról és utazásairól tart beszámolót.
16:00 – 16:40  „Így kell járni… „ táncház minden korosztálynak. Vezeti Bánfi Kata az Árendás Néptáncegyüttes tagja.
17:00 – 18:00 „A Mi 20 évünk” címmel az Örök Ifjak Klubjának jubileumi bemutatkozása: kiállítás, fényképalbum, videó vetítés, 
beszélgetés.

A tavaszi felkészülést már Szél István tréner vezényli a 
székkutasi labdarúgó csapatnál, az együttes célja pedig az, 
hogy legalább három-négy győzelmet bezsebeljenek a már-
ciusban induló bajnoki folytatásban.

Nem volt sétagalopp a megyei labdarúgó élvonal őszi idősza-
ka a Székkutasi TC számára. A csapat olykor ugyan közel került 
a győzelemhez, de végül egyik találkozón sem sikerült pontot 
szerezniük, így a tabella utolsó helyén tölthették a téli időszakot.

Ezen mindenképpen változtatni szeretne a klub, tavasszal pedig 
az első győzelmüket is megszereznénk és még néhány sikert min-
denképpen letennének az asztalra, ebben lehet az együttes segít-
ségére Szél István. A név Székkutason mindenképpen ismerősen 
csenghet, a focibarát drukkereknek pedig a nem rég Mindszenten 
és St. Mihályon edzősködő tréner neve is eszükbe juthat, őt igazolta 
le a sportkör. Az elmúlt időszakban Bartyik Norbert játékos-edző-
ként segítette a község csapatát, ám jelezte, hogy tavasszal a játék-
ra koncentrálna és ezen a téren hozná ki magából a maximumot. 

A gárda január 21-én már az új tréner vezényletével kezdte 
meg a felkészülést, amelyet több edzőmeccs is színesít, az FK 
1899 Szeged, a Mindszent és a Mártély mindenképpen szere-
pel az ellenfelek listáján. Kiderült az is, hogy néhány változásra 
számítani lehet a keretben is. Huszár Szabolcs és Harmati Al-
bert sem tudják folytatni a játékot, munkahelyi elfoglaltságok 
miatt kénytelenek búcsút inteni a csapatnak. Valamint Vígh 
Sándor kapus iránt más csapatok is érdeklődnek, így az ő jö-
vője is kérdéses. Az egyesület bízik abban, hogy több távozó 
semmiképpen sem lesz, hiszen ősszel is meglehetősen szűkös 
volt a keret, ami szintén nem könnyítette meg a munkát. Az ér-
kezői oldal egyelőre üres, ám a tervek között szerepel néhány 
új igazolás, igaz ez a téli időszakban nem ígérkezik egyszerű-
nek.

A megyei I. osztályú bajnokság március 7-én folytatódik, a 
Székkutas aznap a Röszke otthonába látogat.

szcs
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Izgalmas és mozgalmas volt Székkutas 2019-es éve is. 
Összeállításunkban a január és június közötti történéseket 
mutatjuk be, a teljesség igénye nélkül.

Január

A hónap végén megalakult és megkezdte a munkát a Hód-
mezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség, amely Székkutas, 
Hódmezővásárhely, Mártély és Árpádhalom háziorvosi körzete-
inek bevonásával, a Székkutasi Községi Önkormányzat vezeté-
sével valósulhatott meg. A projekt már 2018-ban körvonalazód-
ni kezdett, míg a 10 praxissal, közel 13 ezer fő ellátását biztosító 
összefogás nyitó rendezvénye 2019 januárjában történt meg 
Székkutason.

Február
A Székkutas határában ta-

lálható Piroska Vendégház 
tulajdonosa, Kenéz Sándorné 
Manyika elnyerte a booking.
com Vendégértékelési díját. 
A tulajdonos lapunknak be-
számolt arról, hogy nem csak 
a hazai nagyvárosokból van-

nak vendégek, hanem litvánok és németek is felkeresték már 
a vendégházat – a visszaigazolások pedig önmagukért beszél-
nek, hiszen ezeknek köszönhetően érdemelte ki az elismerést 
Kenéz Sándorné, aki szerint a sok munka mindig meghozza a 
gyümölcsét.

Március
Székkutason sem maradt el 

a március 15-ei megemléke-
zés, a hagyományoknak meg-
felelően a református temp-
lomban ünnepi istentiszteletet 
tartottak, felvonták a nemzeti 
lobogót, majd a ’48-as kopjafát 
is megkoszorúzták és a Mur-
gács Kálmán Művelődési Ház-
ban folytatódott az ünnepség. A 
hagyományokhoz hűen a dísz-
polgári címeket is kiosztották. 
Az elismerést 2019-ben Dr. Ma-
kay Attila állatorvos és Kovács Lászlóné pedagógus kapta meg. 
Ezen ünnepségét megelőzően a Nő-napi köszöntés sem maradt 
el, de március 9-én, Hopp Juliska, Hopp Mariska! címmel a női 
néptánc koreográfiáknak is találkozót szerveztek a községben.

Április
Nem volt hiány a települést érintő fejlesztésekből sem 2019-

ben. Áprilisi lapszámunkban a Murgács Kálmán Művelődési 
Házat érintő újabb fejlesztésekről is beszámoltunk, de ebben a 
hónapban a Polgármesteri Hivatal megújítása is a végéhez ért, 
valamint újabb aszfaltos útszakaszok is létesültek többek között 
Kakasszéken is, ahol mint kiderült Kovács Gábor bankár is a 
fejlesztést tűzte zászlajára – amelynek keretében a tó és a strand 
megújítása is a jövőbeni tervek között szerepel.

Május
Az év ötödik havában nagyszabású agrárfórumot tartottak 

Székkutason. A rendezvényen Lázár János országgyűlési képvi-
selő beszélgetett Jakab Istvánnal, a MAGOSZ elnökével, Győrffy 
Balázs kamarai elnökkel és Kis Miklós Zsolt államtitkárral. 

Nem maradt el az Anyák Napi ünnepség sem. A székkutasi 
óvodások dalokkal, tánccal és kedves szavakkal lepték meg az 
édesanyákat és nagymamákat, valamint saját készítésű ajándé-
kokkal is készültek az ünnepeltek részére.

Továbbá nagy siker volt a tizenegyedik alkalommal megren-
dezett Hagyományőrző Táncgála is, amelyen mintegy kilencven 
néptáncos mutatta meg tudását.

Június
Az első nyári hónap elején elballagtak a székkutasi óvodá-

sok, de az általános iskolában is megtartották a tanévzáró ün-
nepséget, valamint a gyerekek a bizonyítványaikat is megkap-
ták, a nyolcadikosok pedig szintén elballagtak. 

A sportélet is tartogatott jeles pillanatokat, hiszen a felnőtt 

labdarúgó csapatnak sikerült a bennmaradás a megyei élvonal-
ban, az U19-esek pedig a kutasi labdarúgás történetében elő-
ször bajnoki címet ünnepelhettek. szcs

Ez történt 2019-ben Székkutason – I. rész

Családi események
December hónapban

Születés: Rostás Szilvia Erzsébet és Zsedényi Károlynak 
Zsaklin, Medvegy Tünde és Bila Miklósnak Miklós utóne-
vű gyermekük
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Kokovai János, Lázár Imre, Lencse Bálint, 
Rostás Gyula



XI. évfolyam 1. szám8


