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Beszélgetés Dr. Bakos Attila háziorvossal
az influenzáról és a koronavírusról
Vélhetően az influenza vagy
ahhoz hasonló viselkedésű vírus is kering még a levegőben,
ami nem keverendő össze a koronavírussal – fogalmazott Bakos doktor.
Az utóbbi években érdekes
módon az influenza február-március környékén volt jellemző,
idén szerencsére enyhén érintette hazánkat.
A Hódmezővásárhelyi kistérségben továbbra sem érte el az
influenzaszerű megbetegedések
száma a járványos mértéket. Dr.
Bakos Attilával, Székkutas háziorvosával beszélgettünk az influenzáról, a koronavírusról és a védekezésről is.
A doktor úr részletesen elmondta, hogy az influenzavírus általában gyorsan jön, gyorsan megy, az első 1-3 napban magas láz,
izom, ízületi fájdalom, erős, fájdalmas szárazköhögés (ami majd
hurutossá tud válni) jelentkezik. Emellé társulhat torokfájás és a
rossz közérzet. Ha valakinél 1-2 napon túl húzódó láz, jelentős
mennyiségű zöldes köpetürítés, hirtelen általános közérzet megromlás alakul ki, vagy légszomjat, esetleg véres köpetet észlel,
feltétlenül telefonon kell tanácsot kérni, amíg tart a Kormány által meghirdetett veszélyhelyzet. Ezt háziorvosának telefonos elérhetőségén, illetve ügyeleti időben a városi ügyelet telefonszámán
lehet megtenni. „Jelenleg a válsághelyzetre tekintettel a rendelőben, ügyeleten személyesen emiatt ne jelentkezzen senki sem, a
különleges rendelkezések miatt így kell eljárni. Súlyos-életveszélyes állapotban a Mentőket a 112-es számon kell továbbra is riasztani” – emelte ki a háziorvos.
Antibiotikummal lehet kezelni a betegséget?
Magát az influenzát antibiotikummal kezelni értelmetlen, nem
hat rá, mivel az egy vírus. Általában azokat érinti súlyosabban,
akik idősek, krónikus betegségben szenvednek, például szív- és
érrendszeri betegségben, veseelégtelenségben, legyengült immunrendszerű betegeknél, légzőszervi betegségben szenvedők,
például az asztmások is jobban ki vannak téve a betegségeknek.
A kismamákra is nagyobb veszély leselkedik, de szerencsére az
elmúlt években nagyon ritka volt a tragikus szövődmény az ő esetükben. Egy általános influenza 5-7 nap alatt lefolyik, ilyenkor ne
menjen közösségbe, tüneti kezeléssel, lázcsillapítással és nagyon
bő langyos folyadék fogyasztásával át lehet vészelni.
Védőoltást mikor érdemes felvenni?
Influenza védőoltást már az influenzajárvány végéhez érve
nem feltétlenül szerencsés felvenni és jelenleg nem is kivitelezhető, mivel a rendelők személyesen kizárólag sürgős-életveszélyes
állapot esetén fogadhatnak beteget. Szerencsés lenne, ha a jövőben a lakosság felelősségteljesebben gondolkozna az influenzával
kapcsolatban a védőoltás terén. Mindenféle álhírt lehet hallani,
szájról-szájra keringenek a téves információk, féligazságok. A valóságban nem jellemző a súlyos, maradandó mellékhatás. Hozzá
kell tenni azonban, hogy az emberek megijednek az oltást ritkán
követő, ártalmatlan, de igen kellemetlen szövődménytől, ami hidegrázással, izomfájdalommal, hőemelkedéssel, esetleg elhúzódó lázzal jár. Ősszel mindenkinek javasolnánk a védőoltás felvételét, ha újra rendeződnek a jelenleg fennálló, rendkívüli helyzet
miatti viszonyok.
Mit tudhatunk a koronavírusról?
A jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (2-14 nap) a lappangási ideje. Cseppfertőzéssel (tüsszentés, köhögés által), valamint
a fertőzöttek váladékainak érintés útján történő átadásával, fizikai
kontaktussal szájba-szembe-orrba kerülve terjed. A megbetegedett emberek fertőzőképessége a tünetek fennállásakor a legna-

gyobb, de jelenlegi ismereteink szerint fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés jeleit megelőzően is, még a tünetmentes
időszakban.
Valószínű, hogy többen vannak érintve a kórokozó által, mint
amit a regisztráltakról összesen tudhatunk, így szokott ez lenni
más fertőzéseknél is, hiszen tünetszegény esetekkel az emberek
nem fordulnak feltétlen orvoshoz.
Vannak a súlyosabb tüneteket produkáló esetek?
Elhúzódó, akár 2-3 hetes panaszok is lehetnek, általában szárazköhögéssel jár, légcső fájdalommal, izomfájdalommal, sokáig elhúzódó lázzal járhat. Súlyosabb esetekben légszomj és
tüdőgyulladás tünetei is kialakulhatnak. Hányás, hasmenés is
előfordulhat az esetek 10-20%-ában. A korona-fertőzés gyanúja
esetén telefonos felmérést követően az orvos otthoni karantént
rendelhet el, vagy súlyos esetben a Mentők szállítják a beteget
megfelelő ellátóhelyre. Az otthoni karantént a hatóság rendeli el
és ellenőrzi hivatalból az orvosi intézkedések alapján. Nem csak
enyhe korona fertőzött betegek lehetnek otthon karanténban, hanem kontaktszemélyek, egyes külföldi országból érkezők is elővigyázatosságból. A súlyos eseteket erre kijelölt kórházban különítik
el és ott kezelik.
A statisztikákból látszik világszerte, hogy a gyermekeket, fiatal
felnőtteket, az egészséges középkorosztályt halálozás szempontjából nem igazán érinti a fertőzés. Megkaphatják ők is, viszont
„szárazlábon át tudnak kelni a korona vírus folyóján”. A 60 év kor
felettiek esetében nagyobb kockázatot hordoz, de igazán a 70 év
feletti társaink számára jelent kritikus veszélyt. Szintén súlyosabb
lefolyása lehet azok esetében, akik 70 évnél fiatalabbak, de krónikus betegségben szenvednek (szív- és érrendszeri betegség, tüdőbetegség, cukorbetegség, daganatos betegek, immunhiányosok).
Terhesek, állapotosok esetében korlátozottak az ismeretek, de
úgy tűnik, hasonlóan enyhe módon zajlik a betegség a korosztályukhoz, jelentősebb szövődmény nélkül.
Világszerte a kimutatott betegek száma alacsony ahhoz képest,
hogy hányan élnek az érintett országokban, viszont fontos ezzel
foglalkozni, meg kell állítani a vírus terjedését népegészségügyi
intézkedésekkel. Az a cél, hogy ne hirtelen zúduljon rá a kritikus
állapotban lévők tömege a kórházi osztályokra, mindenkinek jusson megfelelő ellátás. A járványügyi intézkedések azért vannak így
kialakítva, hogy a vírus szétterjedését lassítsák és kezelhetővé tegyék. A fertőzésen valószínűleg többségünk túl fog esni, a cél most
az, hogy az ne egyszerre történjen, hanem kezelhető mértékben.
Nem lehet elégszer kihangsúlyozni az egymásra figyelést, a
közösségi terek kerülését, a kézmosást, a „Maradj otthon!” akciót. Valamennyi médium ezt közvetíti a lakosság felé minden
nap, mióta tart a veszélyhelyzet országunkban.
A jelenlegi megelőzésnek több pillére van, amit a lakosságtól
különösen szeretnénk kérni, figyeljen oda, tartsa be. Okvetlenül
kerüljék a fölösleges közösségi terekben való tartózkodást. Minden orvosi panasszal el kell kerülni most az egészségügyi ellátókat, orvoshoz telefonon lehet fordulni.
Ügyeljünk a kézmosásra, a személyi higiénére, köhögő embertől maradjunk távol és próbáljunk egészségesen, vitamindúsan
táplálkozni.
Kedves Idősek! Ne hagyják el otthonaikat semmiképpen! 2
méternél közelebb ne menjenek szeretteikhez sem. Ha tehetik,
egy légtérben 15 percnél tovább ne tartózkodjanak senkivel,
aki a „külvilágból” keresi Önöket. A „kintről érkező” élelemmel, csomagokkal, postával stb. kapcsolatban kövessék a napi
híreket, Operatív Törzs lakossági utasításait, és tartsanak be
minden kérést, hiszen ez most mindnyájunk érdeke!
A kórházzal, háziorvosi rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatást szintén figyelni kell a gyorsan változó helyzet miatt!
Legyenek fegyelmezettek, szívleljék meg a jó tanácsot: „LEGYÜNK MOST KÜLÖN, HOGY KÉSŐBB EGYÜTT LEHESSÜNK”!
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Tizenötezer forintra nő a PIN-kód
nélküli érintéses fizetések határa
Ötezerről tizenötezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is
engedélyezett, érintéses fizetési kártyás vásárlások összeghatára
április 15-től, ezzel becslések szerint a vásárlások csaknem 90
százalékánál a vevőnek nem kell megérintenie a POS-terminált –
közölte kedden a Pénzügyminisztérium, emlékeztetve, hogy ez az
intézkedés is a járvány lassítását szolgálja.
Forrás: MTI

Az FBH-NP hivatalos közleménye
– operatív intézkedési terve
a Kormány által hirdetett
veszélyhelyzet idejére
„Az új koronavírus (SARS-CoV-2) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az FHB-NP Nonprofit Kft. a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.
12) EMMI rendeletben foglaltak betartása, a kötelező közszolgáltatás fenntartása érdekébe operatív intézkedési tervet ad ki, melynek
a célja a járvány okozta megbetegedések minimalizálása, a járvány
terjedésének lassítása, valamint a lakosság, illetve a közszolgáltatás
ellátását biztosító munkaerőállomány egészségének megőrzése.
Magyarország Kormánya által a koronavírus következtében
elrendelt veszélyhelyzet és különleges jogrend fennállása alatt a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását érintő korlátozásokat, intézkedéseket kényszerül a Társaság bevezetni a közszolgáltatási területén,tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet körülményei
között fokozott felelősséget kell tanúsítani a közszolgáltatások folyamatos, zavartalan biztosítására.
A kialakult helyzetre való tekintettel ezen időszakban a – központi intézkedésekkel összhangban – kiemelten fontos mind a
közszolgáltatás ellátásában dolgozók, mind pedig a lakosság védelme, mely érdekében valamennyi személyes kontaktust igénylő cselekmény elkerülése, illetve minimalizálása szükséges.
Az intézkedésekkel csökkenthetők a munkavállalóknak a lakossággal, illetve egymással történő érintkezése, ezáltal a megfertőződés veszélye, továbbá biztosítani lehet a vegyes hulladék tekintetében a szükséges kapacitások és az alapszolgáltatás fenntartását” – áll
az Operatív Intézkedések március 20-án frissített dokumentumában.
Az intézkedések számos területet érintenek a hulladékgazdálkodáson belül, ám ami a lakosság mindennapi életét, közvetlen
hétköznapjait érintik, azok a követezők:
Megszűnik a személyes ügyintézésre való lehetőség az ügyfélszolgálati irodákban, a panaszokkal, észrevételekkel telefonon
vagy e-mailben fordulhatnak a polgárok az illetékes irodához.
Hulladék gyűjtésére szolgáló zsákok személyes átvétele is megszűnik egy időre. A többlethulladékot egyéb zsákokban is elszállítja
a társaság, amíg tart a Kormány által meghirdetett veszélyhelyzet.
Ideiglenesen a házhoz menő lomtalanítást is felfüggesztik,
hogy a társaság is minimalizálja a személyes kontaktusokból adódó kockázati tényezőket. Így azokat a lomtalanításokat, melyeket
március 22. után ütemeztek be, már nem áll módjukban teljesíteni a kialakult járványügyi helyzet miatt.
A közlemény hangsúlyozza, hogy az intézkedési terv visszavonásig, illetve új intézkedési terv kiadásáig hatályban marad.
A közleményben felhívják a figyelmet a személyes higiéné szigorú
betartására a dolgozók körében, minden megelőző, védekező szabályra külön hangsúlyt fektetnek. Ezek azonban (mint a helyes kézmosás, gyakori kézfertőtlenítés, gyakori üdvözlési formák kerülése,
arc érintésének kerülése, stb.) a lakosság minden tagját érintik.
Vigyázzunk egymásra!
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Nőnapi ünnepséggel köszöntötték a kutasi hölgyeket –
interjú Kautzky Armanddal
Székkutas Község Önkormányzata idén sem feledkezett
meg a hölgyekről, hiszen ismét színvonalas rendezvénnyel
kedveskedtek a település lányainak és asszonyainak.
A Murgács Kálmán Művelődési Házban rendezték meg az
eseményt, március 9-én este. A rendezvényen Szél István polgármester köszöntötte a hölgyeket, később pódiumjátékkal,
versekkel és dalokkal folytatódott a műsor – de erről már Kautzky Armand, Jászai Mari-díjas magyar színművész, szinkronszínész és Udvarhelyi Boglárka operaénekesnő gondoskodtak.

szinkron” vagy „ez csak egy versmondás”. Amikor azt csinálom,
akkor az a legfontosabb része az életemnek. Korábban minden
este színpadon voltam, úgyhogy egyszerűen nem volt lehetőségem, hogy önálló estet tartsak. Meg féltem is! Ez egy nagyon
nehéz műfaj. Pódiumra kiállni egy szál verssel, vagy egy dallal…
Ez a színészetben a legnehezebb műfajok egyike. Később, 40
éves koromban – kollégáim unszolására – kezdtem el verseket
mondani és kiállni.

„Minden évben hagyomány, hogy a képviselő-testület férfi
tagjai kezdeményeznek egy nagyszabású nőnapi rendezvényt,
ez idén sem volt másképpen. A művészek megközelítőleg egy
óra hosszás operett- és sanzon estet tartottak. Azt gondolom, ez
egy nagyon szép kezdeményezés, az ünnepség végén pedig a
hölgyek virágot is kaptak” – mesélt a polgármester az rendezvényről. „Hogy mit üzenünk, mi férfiak? Jókai Mór szerint a férfi
sorsa a nő – nem hiába, azt gondolom, hogy minden férfi köszönettel tartozik a hölgyeknek… Nem csak a nőnapon, hanem az
év 365 napján. Nekem ez a hitvallásom! Nők nélkül, mi férfiak,
semmik se lennénk – vagy, ahogy mondani szoktam a Jóisten is
azért teremtette Évát Ádám mellé, hogy így legyen kerek egész
a világ.” – fogalmazta meg az ünnepséggel kapcsolatos gondolatait Szél István.

Arról is kérdeztük, mi történik, ha a „másik oldalon van” azaz
ő is a zsűri tagja. „Ez mindig komoly feladat, nemrég az országos
szavalóversenyen is zsűriztem. Komoly feladat, különösen, ha
fiatalokról van szó” – kezdte a színművész. „Nagyon nagy felelősség hozzászólni fiatal emberekhez, az ő munkájukhoz, hozzájuk, akik között lehet, hogy a következő évtized legnagyobb
színésze van köztük, vagy éppen el kell tanácsolni erről a pályáról, mert egy hiú reményt dédelget magában. Tehát nagy felelősség megítélni valakit, vagy ítéletet mondani. Akár azzal, hogy
döntőbe juttatom, vagy megnyeri a versenyt… vagy az, hogy be
sem kerül. Egy életre is elveheti a kedvét egy hivatástól az ilyesmi, ami esetleg lehetne egy fényes karrier kezdete is.”

Az eseményen Kautzky Armandot is sikerült mikrofonvégre kapni, aki arról beszélt, mi a jelentősége ennek, és persze
a hasonló rendezvényeknek. Azt is megemlítette, hogy mindig alkalmazkodni kell a közönséghez, így ennek megfelelően
választották ki az est tematikáját. A művészt arról is megkérdeztük, hogyan tudja összeegyeztetni a szinkronszínészetet és
a színművészetet, illetve az egyéb feladatokat, területeket az
életében. „Én szenvedélyesen szeretem a hivatásomat. Hála
Istennek, ez a hivatás rendkívül sokrétű. Szerencsére, van lehetőségem ezt a sokrétűséget megélni, kiélni. Én minden válfaját
űzöm, talán a filmforgatás az, ami kimaradt az elmúlt években.
Inkább televízióztam vagy rádióztam. A szinkron alapvető az
első pillanattól kezdve. Minden területen kihívást látok, szenvedélyesen szeretem ezt csinálni! Nincs olyan, hogy „ez csak egy

„Bajban vagyok a példaképekkel” – kezdte Kautzky, mikor
erről kérdeztük. „Bizonyos részterületekben több személy is
van, akik megfelel ennek a posztnak. Mint szinkronszínész,
például Szakácsi Sándor. De lehetne színészt is mondani, és
lehetne külföldit is mondani. Kötődöm Pierce Brosnanhez, az
ő munkássága azt gondolom, nagyon közel áll hozzám. Már
csak azért is, mert magyarul én szólaltatom meg, másrészt pedig azért, mert amiket csinál és ahogyan csinálja, az számomra
nagyon-nagyon szimpatikus. Akár vígjátékban, akár drámában,
akár musical-ben. Most itt gondolok a Mamma Miára. Nagyon
szívesen cserélnék vele!” – zárta nevetve szavait a művész.
Komjáti Ági
Közreműködött: Szombat Mihály
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Szerény megemlékezést tartottak
Székkutason március 15-én
A koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében
hazánkban is valamennyi március 15-i ünnepséget töröltek
az önkormányzatok. Bizonyos településen, így Székkutason
is szerény ünnepséggel emlékeztek meg nemzeti ünnepünkről. Az esemény részleteibe Szabó Emese, Székkutas kulturális tanácsnoka avatott be minket.
Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozatait, az ő hősies cselekedeteiket ünnepeljük. Több településhez hasonlóan Székkutas Község Önkormányzata idén úgy
döntött, hogy felelősen áll a kialakult koronavírus-helyzethez, és
szűk körben, kevés résztvevővel biztosít lehetőséget a megemlékezésre.

„A hagyományos ünnepség elmaradt, azonban a jeles nap
református istentisztelettel kezdődött a református templomban, reggel 8 órakor” – kezdte Szabó Emese. Stefán Zoltán
lelkész arról beszélt, hogy mennyire megváltozott a nemzettudatról, a hazaszeretetről és az önfeláldozásról kialakult kép az
emberek fejében. Azt is említette, hogy míg a forradalmároknak és a szabadságharcosoknak ezek a kifejezések jelentették

elmondta, hogy igenis, a ma emberének is rendelkeznie kell
egy egészséges nemzettudattal. Szükség van a bajtársiasságra,
és az önfeláldozásra is a köz érdekében. Nagyon szép beszéd
volt, a lelkész szavai mindenkit kárpótoltak azért, hogy el kellett maradnia az ünnepségnek” – idézte Stefán Zoltán szavait
ás saját élményeit a kulturális tanácsnok. Az ünnepi istentiszteleten jelen volt Szél István polgármester és Rostás Péter alpolgármester is.

„Az istentisztelet után a Murgács Kálmán Művelődési Házban folytatódott volna az ünnepség, Szél István polgármester
ünnepi beszédével és a díszpolgári cím átadásával, azonban a
rendkívüli helyzetre való tekintettel ez átszerveződött. Az ünnepi istentiszteletre korlátozódott a megemlékezés.” – folytatta a
kulturális tanácsnok.
„9 órától a Murgács Kálmán Művelődési Ház melletti ’48-as
kopjafánál folytatódott az ünnepélyes megemlékezés” – mondta el Szabó Emese. Az eseményen a képviselő-testület, az egyház, valamint a civilszervezetek tagjai is részt vettek. A megemlékezésen Lázár János koszorút helyezett el a kopjafánál.
Komjáti Ági
Képek forrása: delmagyar.hu

Kutasi hírek
közéleti havilap

a biztos jövő kulcsát, addig ma már nem biztos, hogy mindenki
tud mit kezdeni ezekkel a szavakkal. Beszédében azt emelte
ki, hogy egészséges nemzettudatra van szükség, még akkor is,
ha vannak olyanok, akik ezt ellenezhetik. „A lelkészünk azt is
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Minden jog fenntartva!
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Több mint egy kilométeren
újul meg egy Székkutast is érintő útszakasz
Hamarosan használatba veheti a lakosság a frissen megújult útszakaszt, néhány héten belül már el is készülhet. A
részletekről Pécsi Norbert Sándort, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjét kérdeztük.
„A 4405-ös jelű út 1045 méter hosszan Nagymágocs és
Székkutas között újulhat meg
a Magyar Falu Program keretében, mely program a mellékutak helyreállítását célozza
meg. A most felújított szakasz
vége a 2018-ban felújított szakasz elejéhez csatlakozik. A
munkaterület átadása március 16-án megtörtént, a kivitelezőnek s szerződés szerint 45
nap áll rendelkezésre a műszaki – átadás átvételi eljárás
megkezdéséig. A munkálatok
során a kivitelező 2 rétegű
aszfalt megerősítést épít, a
süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet cseréjéről gondos-

kodik, az új kopórétegre tartós burkolati jeleket fest, a sérült
KRESZ táblákat kicseréli. Támogatási Szerződéssel rendelkezünk az út további szakaszának felújítására is, mely a 4405-ös
út csomópontjáig tart, további 3,6 km hosszban, ezen munkálatok megtervezéséhez a
tervező kiválasztása folyamatban van” – írta meg válaszlevelében a kommunikációs
osztály vezetője.
„A beruházás megvalósulását követően nő a forgalombiztonság, javul az út
szolgáltatási színvonala és az
utazási időben is rövidülés
lesz tapasztalható, biztosítva ezzel a térségi központok,
óvodák, iskolák, munkahelyek, intézmények gyorsabb,
biztonságosabb és kényelmesebb elérését” – tette hozzá
Pécsi Norbert Sándor.
Komjáti Ági

Menesztették Szél Istvánt

Csatlakozzon Ön is
a polgárőrökhöz!

Egyetlen mérkőzést követően elhagyta a székkutasi kispadot Szél István.
Az első tavaszi mérkőzést követően búcsút intett Szél István
edzőnek a Székkutas TC labdarúgó csapata. A tréner a téli időszakban érkezett az együtteshez, majd a Röszke elleni tavaszi
nyitó meccsen irányította a csapatot. Ezt a találkozót 3-1-re elvesztette a Székkutas.
Horváth Zoltán, az egyesület elnöke úgy fogalmazott, hogy a
csapat és az edző között nem alakult ki a kölcsönös együttműködés, ezért az egyesület jobbnak látta, ha az azonnali váltás
mellett dönt.
Az edzői feladatokat így a jövőben ismét Bartyik Norbert látja
el, aki emellett játékosként is segíti továbbra is a megyei élvonalban szereplő együttes munkáját.
szcs

MLSZ közlemény
Az MLSZ Elnöksége – a hatóságok döntésével összhangban – azonnali hatállyal felfüggeszti a szövetség valamennyi
szervezett versenyprogramját és képzési eseményét, átmeneti időre, újabb döntéséig.
A felfüggesztés idejére mindennemű személyes részvételű
sporttevékenység (pl. edzés) szüneteltetése is javasolt. Az Elnökség felhívja a sportszervezeteket a sportolók és sportszakemberek otthon tartózkodására vonatkozó előírások megalkotására és betartására.
Minden megyei szervezésű bajnokság határozatlan időre felfüggesztve!

Magyarországon a Polgárőrség 25 éve járul hozzá a közrend és közbiztonság megszilárdításához, a bűnözés megelőzéséhez.
Az Országos Polgárőr Szövetség és tagszervezetei stratégiai
partnerei a Rendőrségnek, a Katasztrófavédelemnek, a települési önkormányzatoknak és más a közrend fenntartásában
szerepet játszó rendészeti szerveknek. A Polgárőrség kormányzati támogatásban részesül, tevékenységét törvény szabályozza,
tagjait a közfeladatot ellátó személyeknek járó kiemelt védelem
illeti meg.
Ha szeretne a közvetlen lakó és szociális környezetének értéket adó önkéntes munkát végezni, lépjen be a Polgárőrség
székkutasi szervezetébe!
Jelentkezését az alábbi telefonszámokon várjuk:
Uhrin József: 30/619-7374
Varró Sándor: 20/248-5382
Ha szeretne tenni:
• a közösségi bűnmegelőzésért,
• a biztonságosabb közlekedésért,
• a gyermekek és a fiatalok védelméért,
• a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatásáért,
• a környezetvédelemért,
• a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
• a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért,
• és hisz az önkéntes munka értékteremtő erejében,
Akkor köztünk a helye!
Székkutas Polgárőr Egyesület

7

2020. március

Több mint kétmillió forintot ér egy hektár föld
Csongrád megyében
Lassú áremelkedés tapasztalható a termőföldek adás-vételi piacán, januárban és februárban átlagosan 2,3 millió
forintba került egy hektárnyi szántó a megyében – tájékoztatta lapunkat Szél István. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei elnöke rámutatott: a hasonló földrajzi
adottságok ellenére vannak különbségek az értékek között
a megyében, és a híresztelésekkel ellentétben nem igaz,
hogy itt kérik el a legtöbbet a földterületekért. Interjú.

– Nemrégiben megjelent egy friss körkép, ami szerint a
Dél-Alföldön a legdrágább a termőföld. Agrárkamarai elnökként mit szól ehhez?
– A közelmúltban térségünkben is több médium foglalkozott a termőföld forgalmával. Az erről szóló cikkekben valamennyien növekedésről és az árak emelkedéséről számoltak be, országosan kiemelve azt, hogy a legmagasabb árak a
Dél-Alföldön alakultak ki. Ezzel kapcsolatban le kell szögeznem, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján a megyék
közötti rangsorban az első harmadban állunk, de nem vagyunk
dobogósok.
– Mennyibe kerül most egy hektár föld a megyében?
– Februárban a kamarával 300 szerződésben 373 földrészlet
vonatkozásában hoztunk döntést. Ez alapján közel 486 hektár
cserélt gazdát 11787 aranykorona értékben. A szerződések ös�szértéke kicsivel több mint 1 milliárd 133 millió forint volt. Ez a
hónapra vetítve kicsit több mint 2 millió 332 ezer forintot jelent
hektáronként és 96 ezer forintot aranykoronánként. Januárban
a szerződések száma 364, a földrészleteké 502, a területé 561
hektár volt. Ez 10394 aranykoronát képviselt 1 milliárd 302 milliárd forint értékben, így az átlagárak hektáronként 2 millió 320
ezer és aranykoronánként 125 ezer forintot mutattak. Ha vis�szaemlékezünk, tavaly februárban az átlagár hektáronként 2
millió 25 ezer forint, míg aranykoronánként 98 ezer forint volt.
– Mi befolyásolja ezeket az árakat?

– Nagyban közrejátszik az, hogy az adott földrészlet milyen
művelési ágú, emellett számít, hogy van-e rajta gazdasági
épület vagy üvegház, és az is, hogy milyen az elhelyezkedése,
megközelíthetősége. Az is megfigyelhető, hogy a megye közel
azonos adottságú területein is van eltérés, így a feketeföldnek
nevezett területeken sem azonos az aranykoronára vetített ár:
Maroslelén és Deszken például sokkal magasabb, mint Makón
vagy Magyarcsanádon. Sőt, igen magas áron kelnek a Homokhátságon a szántóföldi kertészeti célokat szolgáló földrészletek, pedig azok aranykorona értéke egy hektárra vonatkoztatva
csak a negyedét-harmadát teszik ki a kötött talajoknak.
– Várható-e a drágulás a jövőben?
– Tapasztalataim alapján valóban lassú áremelkedés tapasztalható a piacon, és megítélésem szerint ezt a folyamatot
nem fogja jelentősen befolyásolni az osztatlan közös tulajdon
megszüntetése és a nemzeti földalapba tartozó, 3 hektárnál
kisebb földek árverése sem. Ugyanakkor az ellenünk folyó kötelezettségszegési eljárás ránk nézve kedvezőtlen végkimenetele elszabadíthatná az árakat, de ügyes és határozott földpolitikával, valamint összetartó gazdatársadalommal ezt a hatást
is minimalizálni lehet. Mindaddig, amíg a törvény a helyben
lakó gazdálkodókat részesíti előnyben, addig a határon kívüli
magán és jogi személyek csak korlátozottan fognak tudni földhöz jutni.
– Szokatlanul enyhe volt az idei tél. Ez mit eredményez a
mezőgazdaságban?
– Az idei év első két hónapjának időjárása – legfőképp csapadék szempontjából – hasonló volt a tavalyihoz: szárazság és
a sokéves átlagnál magasabb hőmérséklet jellemezte ezt az
időszakot. A március első napjaiban hullott eső azonban már
javított a mezőgazdászok helyzetén. Az évszakban leghidegebbnek -9 fokot mértünk, ami megfelel a zöldségkultúrának.
Az ősszel elszaporodott mezei pocoknak is kedvezett a tél,
ezért aki még nem ellenőrizte a vetésterületeit, az haladéktalanul tegye ezt meg. Az alagútjáratok száma ugyanis száz négyzetméterenként meghaladja a kettőt, ami vészhelyzetet teremt
és szükséges védekezni ellene. A vetésfehérítő bogarak első
példányaira is számíthatunk, amik hamarosan rajzásnak indulnak.
A legtöbb helyen jelenleg a metszési munkálatok vannak
folyamatban, például a szőlő és a csonthéjasok esetében is.
Előbbinél lassan a végéhez közelednek ezek a munkálatok,
míg az őszibarackot termesztők az előző évek tapasztalatai
alapján inkább még várnak vele, a fagykárok megelőzése érdekében.
cikk forrása: promenad.hu,
Megyeri József

Másfél milliós veszélyhelyzeti alapot
különítettek el Székkutason
Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak Székkutason, ahol eldöntötték, hogy június 30-ig felére csökkentik az
önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díját, ezen kívül
létrehozták a kialakult koronavírus-helyzet miatt a veszélyhelyzeti alapot is. Másfél millió forintot különítettek el célra.
„Az önkormányzati tulajdonú helyiségeket és a közterületi díjakat 50 százalékkal mérsékeltük. Ez az intézkedésünk egyelőre június 30-ig él” – mondta el Szél István, Székkutas polgármestere. Hoz-

zátette, hogy a veszélyhelyzeti alap egyebek mellett arra szolgál,
hogy maszkokra, fertőtlenítő szerekre fordítsák, illetve olyan költségeket fedezzenek belőle, mely a járványhelyzethez kapcsolódik.
A közétkeztetésben résztvevőknek házhoz viszik az ételt, és
sem a kiszállításért, sem az egyszer használatos edényekért
nem számolnak felárat. Az ételkiszállításban az önkormányzat
munkatársai segítenek.
Komjáti Ági
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Lélegeztetőgépeket is hozott a
Kínából érkezett újabb repülőgép
Közel 70 tonnányi orvosi eszközt és egészségügyi védőfelszerelést szállított Budapestre a 2020. március 24-én, a
kora reggeli órákban megérkezett járat. Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium és a Semmelweis Egyetem közös
beszerzésének részét képező újabb szállítmány a több mint
3 millió szájmaszk mellett 86 lélegeztetőgépet is tartalmaz.

A Suparna légitársaság charterjárata három napos, a hétvégére is kiterjedő előkészítés után helyi idő szerint hétfőn délután
szállt fel Sencsenből. A Boeing 747-es óriásgépet Orbán Viktor
miniszterelnök, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Duan
Jielong, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete fogadta
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A teljesen
megrakodott repülőgép egyebek mellett 86 lélegeztetőgépet,
100 ezer védőruhát, 100 ezer pár kesztyűt, 100 ezer tesztet és
több mint 3 millió orvosi maszkot hozott Magyarországra.
Az eszközök beszerzését az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízása alapján a Semmelweis Egyetem bonyolította le, gyors leszállításukat a magyar és kínai szervezetek,
hatóságok és vállalatok szoros együttműködése tette lehetővé.
A létfontosságú termékeket hazai egészségügyi intézmények
használhatják fel az orvosok, ápolók védelmére, az ellátásra
szoruló betegek kezelésére.
A kormány mindent megtesz az egészségügyi védekezéshez
szükséges készletek növeléséért. A közeljövőben újabb, orvosi
eszközöket és védőfelszereléseket tartalmazó szállítmány érkezik Kínából Magyarországra.
Forrás: koronavirus.gov.hu

Újabb 15 milliárd forintot biztosít
a kormány a koronavírus-elleni
védekezéshez
A koronavírus-elleni védekezéshez, a szükséges beszerzések és intézkedések biztosítására a kormány kész minden
támogatást megadni.
A kormány most újabb több mint 15 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
számára egészségügyi eszközök vásárlására - az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben olvasható. A pénz felhasználása, a beszerzések és a beszerzett eszközökkel való készletgazdálkodás az Operatív Törzs utasítása alapján történik.
Forrás: koronavirus.gov.hu
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Orbán Viktor
rendkívüli bejelentései
a veszélyhelyzet kapcsán
1. Minden magánszemély, minden vállalkozás a mai napig
megkötött hiteleinek tőke-, és kamatfizetési kötelezettségeit az év végéig felfüggesztjük.
2. A rövid lejáratú vállalkozási hitelek június 30-ig meghos�szabbításra kerülnek.
3. A holnaptól felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatóját a jegybanki alapkamat +5 százalékban maximalizáljuk.
4. A turizmus, a vendéglátás, a sport, a taxizás, a szórakoztatóipar és a kulturális szolgáltatások területén elengedjük
a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségeit, jelentősen
csökkentve a munkavállalók járulékait is. Nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken, a KATA szerint adózó taxisok
átalányadóját elengedjük június 30-ig. Ezekben az ágazatokban a helységbérleti szerződéseket nem lehet felmondani, a bérleti díjakat tilos emelni. Június 30-ig elengedjük a turizmusfejlesztési hozzájárulást is.
5. Rugalmasabb munkavállalási szabályok jönnek.

Hat új gazdaságvédelmi intézkedést
hirdetett meg Magyarország Kormánya
a koronavírus veszélyhelyzet okán:
• További 81,480 kisvállalkozó kap átmeneti felmentést a
KATA adófizetés alól június 30-ig
• A március 2. előtt keletkezett KATA adótartozásokra haladékot adunk a veszélyhelyzet lejárta utánig
• Átmeneti adómentességet kapnak a magyarországi médiaszolgáltatók
• Felfüggesztjük a kilakoltatásokat, lefoglalásokat
• Az adóvégrehajtásokat is felfüggesztjük a veszélyhelyzet
lejárta utánig
• A veszélyhelyzet alatt lejáró GYES, GYET, GYED jogosultságokat meghosszabbítjuk.

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Csalók keresik fel idős honfitársainkat,
akik magukat hatósági személynek adják ki és arra hivatkozva, hogy fertőtlenítést végeznek, szolgáltatást biztosítanak,
pénzt próbálnak kicsikarni tőlük.
Vigyázzunk a csalókkal és figyeljünk
egymásra!
Ha bármit észlelnek, kérjük, azonnal jelezzék az alábbi telefonszámok egyikén:
Henes Zoltán körzeti megbízott: +3630/591-4071
Székkutas Községi Önkormányzat: +3662/593-050
Székkutas Községi Önkormányzat

