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Megjelenik minden hónapban

INGYENES

Elballagtak a kutasi végzősök
(5. oldal)

Kutas védőszimbóluma a turulmadár
(6. oldal)

Elkészült a játszóvár
(3. oldal)

A magyarok, így a székkutasiak életében is három fontos
pillér van: isteni hitünk, közösségünk-családunk, és hazánk –
interjú Stefán Zoltánnal Trianon 100. évfordulója alkalmából
(Írásunk a 6. oldalon)
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TISZTELT BETEGEINK!
A koronavírus helyzet számos tanulsággal járt: a rendelőkben nagyobb az esély a kórokozók elterjedésére és számos esetben személyes megjelenés sem szükséges az adott probléma megoldásához. Nemcsak
a koronavírus, hanem más szokásos fertőzések (pl. influenza, vírusos hasmenések, nátha, stb.) terjedését
is meg lehet azzal fékezni, ha egy váróban nem ül feleslegesen 10-20 ember egyszerre. Az Önök kényelmét
szolgálja, hogy ne kelljen személyesen megjelennie feleslegesen a váróban. Fontos, hogy az időpontra
érkezetteknek se kelljen csúszást elszenvedniük, ezért továbbra is kizárólag telefonon lehet a rendelés
szolgáltatásaira bejelentkezni. Ezt az elvet Miniszter úr háziorvosok számára készült iránymutatása továbbra is érvényben hagyta.

A MOTTÓ: ELŐSZÖR MINDENT PRÓBÁLJUNK TELEFONON MEGOLDANI, AMIT LEHET!
AZ ORVOS MÉRLEGELÉSI JOGA ÉS FELELŐSSÉGE,
HOGY KIT LÁT EL AZONNAL ÉS KIT HÍV BE IDŐPONTRA.
1. ÁLLANDÓ GYÓGYSZEREK ÍRATÁSA KAPCSÁN IGÉNYEKET TELEFONON, VAGY EMAILEN KÉRJÜK EZENTÚL LEADNI,
LEHETŐLEG 13.00-15.00 KÖZT MUNKANAPOKON.
A nővér változatlanul a 06309241217-as és a 06305523086-os telefonszámokon elérhetőek. Elküldheti e-mailen is
vény igényét a bakospraxisrecept@gmail.com email címre.
ÍRJA ELŐRE ÖSSZE – MELY GYÓGYSZEREKET SZERETNÉ ÍRATNI, illetve feltétlen adja meg telefonos elérhetőségét
is, ha kérdésünk lenne.
Érdemes a vényeket elkérni személyesen az ápolóktól, ha valaki sok receptet írat egyszerre. De javasolt inkább az „Erecept „felhőbe” feltöltését választani, különösen kevesebb kiváltott vény íratásakor, mely így sokkal rugalmasabb, hiszen
ekkor a rendelőbe sem szükséges bejönnie. TAJ kártya és személyi igazolvány birtokában kiválthatja egyből a patikában.
Nagyon sok a befutó hívásunk, ezekben az esetekben a vonal foglalt, esetleg jelzi, hogy a szám nem elérhető, sőt
műszaki hiba esetén előfordulhat, hogy üzenetrögzítőre kapcsol. Kérjük, hogy ne hagyjanak üzenetrögzítőn üzenetet,
Facebookon, SMS-ben se írjanak, ezeket nem figyeljük! Próbálkozzanak, amíg el nem érik Kollégánkat.
2. BETEGSÉG MIATTI KONZULTÁCIÓS IGÉNYÜKET ÉS TELEFONOS LELET MEGBESZÉLÉSI SZÁNDÉKUKAT, BEUTALÓ
KÉRÉST ORVOSNÁL TELEFONON JELEZZÉK A RENDELŐ TELEFONSZÁMAIN RENDELÉSI IDŐBEN.
Enyhe tünetek esetében elegendő lehet a telefonos tanácsadás is, az orvos egyénenként mérlegeli a teendőket. Természetesen személyesen is sor kerülhet a vizsgálatára, ha a beszélgetés alapján erre szükség van. Az életveszélyes esetek
ellátása természetesen soron kívüliséget élvez továbbra is! A beutaló kiadása minden esetben az orvos joga és felelőssége.
3. PAPÍR ALAPÚ IGAZOLÁS, ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY MIATT ÁLTALÁBAN SZÜKSÉGTELEN A SZEMÉLYES MEGJELENÉS - TELEFONON ÉRDEKLŐDJENEK AZ ÜGYINTÉZÉSRŐL ÁPOLÓINKNÁL.
Igyekszünk mindent rugalmasan megoldani. Amennyiben szükséges személyes megjelenés is (pl. jogosítványnál), kolléganőm ad időpontot. A kész iratokat nyomtatva ápolóinktól kérhetik el.
4. HIÁBA KÉR AKÁRMELYIK MUNKAHELY, INTÉZMÉNY, ISKOLA, HIVATAL ARRÓL IGAZOLÁST, HOGY ÖN NEM KORONAVÍRUS FERTŐZÖTT, VAGY EGÉSZSÉGES – NEM FOGUNK ERRŐL, SEM MÁS HASONLÓ ESETRŐL IGAZOLÁST ADNI.
Általában emögött az intézmények „dokumentációs túlbiztosítási szándéka” áll. Hívjon fel az érintett szervezet ügyintézője, megbeszélem vele a kérdést és rendezem megnyugtató módon.
5. MUNKÁNKAT NAGYBAN SEGÍTI, HOGY ELVIEKBEN 2020. JÚLIUS 1-TŐL MINDEN LELETÉT – AKÁR ÁLLAMI, AKÁR
MAGÁNRENDELŐBEN JÁRT, A HÁZIORVOS SAJÁT SZÁMÍTÓGÉPÉN MEGTEKINTHETI.
Saját leleteit Ön, vagy családtagja segítségével ügyfélkapuján ingyenesen tudja megtekinteni. Akinek még nincs ügyfélkapuja, kérjük, intézze a kormányhivatalban. A leletek kinyomtatását önköltségen nem áll módunkban vállalni, nem is
kötelességünk. Akinek a jövőben papír alapú leletre van igénye, ezt kizárólag térítés ellenében áll módunkban átadni.
6. A VÉRVÉTELEK ELINDÍTÁSA FOLYAMATBAN VAN, ERRŐL HAMAROSAN KÜLÖN TÁJÉKOZTATÁST ADUNK.
7. ROSSZULLÉT ESETÉN AZ ALÁBBI SZÁMOKAT KELL HÍVNI:

0630/924-1217 ÉS A 0630/552-3086 AZ

ÁPOLÓKNÁL, 0630/924-1218-AS SZÁM DR. BAKOS ATTILÁNÁL CSÖRÖG KI. A MENTŐK SZÁMA 112.
AZ ORVOSI ÜGYELET PEDIG A 0670/370-3104 SZÁMON ÉRHETŐ EL MUNKAIDŐN KÍVÜL.

A MEGVÁLTOZOTT ELLÁTÁSI REND RÁNK AZ EDDIGINÉL NAGYOBB DOKUMENTÁCIÓS TERHET RÓ.
KÉRJÜK, HOGY TARTSÁK BE HÁZIRENDÜNKET, MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Dr. Bakos Attila és
Dr. Urbán Eszter háziorvosok
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3 kérdés – 3 válasz
Helyére került a turulszobor Székkutason. Simor Márton
szobrászművész munkáját a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján állították fel a településen. A szegedi művész alkotása közadakozásból, valamint a helyi önkormányzat
támogatásával készült el, amely a posta melletti parkban felállított két méter magas obeliszken áll. Rostás Pétert, Székkutas
alpolgármesterét kérdeztük az emlékműről, de érdeklődtünk a
veszélyhelyzetben felmerülő nehézségekről és a jövőt illető várakozásokról is. Interjú következik.
K.Á.: Helyére került a turulszobor Székkutason, ezt Trianon
100. évfordulóján a református templomban tartott istentisztelet után, gyertyagyújtással adták át. Mikor tarthatnak hivatalos
átadó ünnepséget?
Rostás Péter: A veszélyhelyzet miatt nem tarthattunk hivatalos
átadó ünnepséget, azonban szerettünk volna méltóképpen megemlékezni a trianoni békediktátum száz évvel ezelőtti nemzettragédiájáról, és egy kis megemlékezés keretében az évfordulón átadtuk
a turulszobrot. Hivatalos átadó ünnepséget várhatóan csak augusztusban tudunk majd rendezni. Az emlékmű hétmillió forintból készült el. Köszönet illeti Simor Márton szobrászművészt és mindazokat, akik adományaikkal hozzájárultak a megvalósításához. Több
mint hatvanan adakoztak, hogy méltó emlékhelyet állíthassunk a
településünkön Trianon 100. évfordulóján.
K.Á.: A koronavírus-veszélyhelyzetben hozott korlátozásokat
mostanra csaknem teljesen feloldották. Milyen nehézségeket
okozott a településen a járványhelyzet az utóbbi időszakban?
Rostás Péter: Tervezett beruházásaink nem álltak le, folytatódott a játszótér bővítése a sportpályán, ugyanakkor többen házi karanténba kerültek Székkutason is a szabályozások miatt, ami riadalmat okozott a faluban. A nehézségek ellenére futó pályázatainkhoz
igyekszünk továbbra is a megfelelő önerőt biztosítani, ilyen például
a játszótér kialakítása mellett a Kossuth utca csapadékvíz-elvezető
rendszerének szilárd burkolattal való ellátása, amely a tervek szerint még az idén elkészül.
K.Á.: Mit vár az előttünk álló időszaktól?
Rostás Péter: Bízom benne, hogy a kormány döntéseivel vis�sza tudja állítani a településeken eddig tapasztalt fejlődő állapotot,
amely a járvány miatt az utóbbi időszakban egy kissé megtorpant.
A koronavírus megváltoztatta gondolkodásunkat, biztos vagyok
benne, hogy változtatni fogunk az orvoshoz járási szokásainkon,
nem szaladunk majd kéthetente a háziorvosunkhoz vélt, vagy valós
problémáinkkal, hanem indokolt esetben bejelentkezünk hozzá telefonon. A szülők és a gyerekek életében hatalmas törés volt, hogy
sokáig nem a hagyományos módon működtek a nevelési-oktatási
intézmények. Azt hiszem, a szeptember ebben is egy új kezdetet
jelent majd.
Komjáti Ági

Újabb haladékot kaptak
a fúrt kutak tulajdonosai
Újra meghosszabbították a fúrt kutak bejelentésének, engedélyeztetésének először 2018 végére, majd 2020. december 31-ére tett időpontját. Három évvel, 2023 végéig meghosszabbodott a kútmoratórium.
A parlament által elfogadott módosítás alapján az mentesül a
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki 2023. december 31-ig
kérelmezi az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített
fúrt kutat, vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt. A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és
a mezőgazdasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozik. Magyarországon minden kutat engedélyeztetni köteles az építője, azokat is, amelyek korábban engedély nélkül (illegálisan) épültek, vagy a
létesítési engedélyt ugyan megkapták, de a tervektől eltérő műszaki
tartalommal és paraméterekkel valósultak meg végül.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) egyszerű és költséghatékony eljárást javasol az engedély nélküli kutak legalizálására, még
2016-ban kezdeményezte azt a törvénymódosítást, miszerint az illegálisan kialakított kutakat bírságmentesen engedélyeztethessék az
illetékes vízügyi hatóságoknál.
A NAK szerint egy olyan egyszerű és költséghatékony eljárás szükséges az engedély nélküli kutak legalizálásához, amely elsősorban az illegális kutak feltérképezését irányozza elő, de egyúttal összhangban van
az alkotmányos jogokkal, és nem sérti a visszalépés tilalmát. Ezzel –
bár vízgazdálkodási szempontból nem lenne teljes az adatbázis – lehetővé válna a stratégiai vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges ismeretlen
vízkivételi pontok, valamint a potenciális szennyező források nagyobb
arányú megismerése. Gazdasági szempontból pedig mindez úgy valósulhatna meg, hogy az úgynevezett jegyzői, azaz a házi vízigényt kielégítő kutak legalizálása nem róna anyagi terhet sem az államra, sem
az állampolgárokra, a (mező)gazdasági vízhasználat esetében pedig
ütemezett és mérsékelt költségviselést jelentene a termelők számára.
A jegyzői kutak ugyan csak közvetve érintik a NAK hatáskörét,
azonban mivel a probléma megoldása egy irányba hat, így a köztestület megítélése szerint szakmailag indokolt lenne azokat a mezőgazdasági célú kutakkal együtt kezelni.
(promenad/fe)

Elkészült a játszóvár
A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvány sikeresen pályázott az önkormányzat támogatásával a VP619.2.1-84-5-17 számú „A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” című felhívásra benyújtott
„Játszótér fejlesztése” tárgyú projektjével. A pályázat keretében
beszerzésre és telepítésre került a Sportcentrum (Vásárhelyi út 3.)
területére egy komplex, 3-14 éves korosztályú gyermekek részére
szolgáló játszóvár. A projekt összköltsége bruttó 6 823 754 Ft, melyből a támogatás összege: bruttó 5 999 999 Ft, a megvalósításhoz
szükséges 823 755 Ft önerőt a Székkutas Községi Önkormányzat
biztosította az Alapítvány részére.
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A kesergő székely lélek legkiválóbb zenei kifejezője emlékét máig őrzi a falu

Murgács Kálmánt tizenegy évre Székkutasra száműzték
Murgács Kálmán, egyik leghíresebb nótaszerzőnk, 1947-től 1958-ig élt
száműzetésben Székkutason. Politikai
okokból távolították el a fővárosból.
Az volt a „bűne”, hogy Trianon után
irredenta nótáival járta az országot. A
székkutasiak szeretettel maguk közé
fogadták, amit Murgács Kálmán nótákkal hálált meg a helyieknek. «Kutas, Kutas, te csodás sík rónaság. / Itt
ringatta bölcsőnket édesanyánk. / Hófehér kistanyánk körül. / diófán rigó
fütyül. / Kutas, Kutas a madár is néked
örül.” – Így szól néhány sora annak az egyik leghíresebb nótának,
amit Murgács Kálmán székkutasi száműzetése alatt írt.
Édesapjától örökölte a zenei tehetségét
De ki is volt Murgács Kálmán, akinek a dalai ugyan máig ismertek és népszerűek, de a műfaj sajátossága miatt a zeneszerző
nevét legfeljebb a muzsikusok ismerik, a hallgatóság csak ritkán.
Murgács Kálmán, a Nemzeti Munka Érdemkeresztiével kitüntetett
dalköltő és nótaszerző 1893-ban született Sepsiszentgyörgyön, a
mai Románia területén. Édesapja az ottani Királyi Méntelep csontkovácsa volt, Zenei tehetségét édesapjától örökölte, aki szintén
kiválóhegedűs volt. Fiával már egészen kisgyermekként megszerettette a zenét, hangszeren is tanította. Murgács a gimnáziumi és
zenei tanulmányai után segédjegyzőként dolgozott, majd a Belügyminisztériumban kapott munkát. A jegyzőárvaház megbízásából magyarnóta-csoportot szervezett, és többnyire a saját szerzeményű dalaival járta az országot a német megszállásig. Nótákat
már gimnazista korában is írt, de nevét Trianon után, mélységesen
hazafias érzelmű dalai által ismerte meg az ország. Rugonfalvi Kiss
István, a debreceni egyetem történelmi intézetének egykori oktatója és igazgatója egyszer azt írta róla: „Az édesatyjától öröklött zenei tehetség és Erdély elvesztése avatta zeneszerzővé. Ő a kesergő
székely lélek legkiválóbb zenei kifejezője.”
Több dalát képeslapokon is kiadták
Murgács Kálmán elsők között játszott magyar nótákat a Zeneakadémia pódiumán, főként a saját szövegére írta dalait. 1936-ig
300-nál több nótát szerzett, amik közül a második világháború kitöréséig bő kétszáz jelent meg nyomtatásban. Jó néhány szerzeményét képeslapokon is kiadták a 30-as években. Emellett több
színdarabhoz szerzett kísérőzenét. Színdarabokat is írt, példáulaz
Angyali vigasz című egyfelvonást, amit 1920-ban mutattak be. Az
Utolsó tábortűz című darabját a leventék a Csonka-Magyarországon szinte mindenhol játszották. Murgács Kálmánt politikai okokból tiltották ki Budapestről. Ahogyan a Trianon Múzeum honlapján
olvasható, «Az irredenta muzsika a 20. század első felének sajátosan magyar terméke: egy egész nemzetet sújtó, érthetetlen tragédiára adott, ösztönös, lelki gyógyulást kereső válasz.» Murgács
,,bűne” is ez volt, az irredentadalok, amiért 1947-ben 11 évre Székkutasra száműzték. Székkutason nagy szeretettel és türelemmel
tanította hegedülni a gyerekeket, akik közül Labozár Antal prímás
lett a leghíresebb.
Alacsony, vékony férfi volt, kerek szemüveggel
1947-ben került hozzánk, a faluba Murgács Kálmán. Akkor 12
éves voltam. Csak egy évig jártam hozzá hegedülni, de a szelle-

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Ezúton kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az
ingatlanuk előtt található fák metszéséről, valamint a járdaszegélyt övező területek gyommentesítéséről gondoskodni
szíveskedjenek!
Székkutas Község Önkormányzata

misége egész életemben elkísér. Neki köszönhetem a zenei pályámat – mondta Labozár Antal, aki idén augusztusban tölti be a
85. életévét. – Murgács Kálmánnak sok tanítványa volt, akik hos�szabb-rövidebb ideig jártak hozzá. Ahogy visszaemlékszem, alacsony és nagyon vékonydongájú férfi volt, kerek szemüveggel.
Nem csak hegedült, más vonós hangszereken is kiválóan játszott,
például nagybőgőn és csellón. Tanítványa volt többek között Sajti
Mihály is, aki 1990 és 1998 között Székkutas polgármestere lett –
említette meg Labozár Antal. Nekem, családi okok miatt csak 1 év
hegedűtanulás adatott meg. Nagyon szerettem órákra járni. Murgács Kálmán kedves ember volt, aki végtelen türelemmel tanított.
Az eljátszandó darabokat mindig lekottázta és el is játszotta, hogy
tudjuk, hogy hangzik. Nekem nagyon jó fülem volt. Egy darabig
néztem a kottát, de utána már csak hallás után hegedültem. Erre
hamar rájött Kálmán bácsi. Mondta is, hogy nekem olyan hallásom van, mint ezer közül egynek! Emlékszem, a negyvenes évek
végén orgonakísérettel még a templomban is muzsikált. Mindenki
szívesen hallgatta. Mindig csodáltam a tehetségét. Irányt mutatott
nekem, Ha ő nincs, akkor valószínűleg soha nem lettem volna zenész - mondta a Székkutason élő Labozár Antal.
„Ez a Kutas se nem falu, se nem város”
Murgács Kálmán a Szabadság utca és a Hídi Mihály utca sarkán
lévő házban lakott a székkutasi száműzetése idején. A ház Szabadság utca felőli oldalán a székkutasi önkormányzat és a volt tanítványok egy emléktáblát helyeztek el, amire a „Hiányzik valaki” című
Murgács-nóta F-dúrban írt első ütemét is felvésték. - Nem csak a
gyerekek, a felnőttek is nagyon kedvelték Murgács Kálmánt. Több
mint 20 nótát írt itt-tartózkodása idején, köztük vicceseket is. Rendelni is lehetett tőle nótákat. Azt kérte, meséljenek arról az emberről, akiről a nóta szóljon. Ő feljegyezte és már írta is a szöveget,
meg a dallamot. Lekottázta és este már játszották is a kocsmában,
a mostani idősek napközije közelében lévőben. A nótákat aztán
Székkutas szerte énekelték. Például ezt, hogy „Ez a Kutas se nem
falu, se nem város. / Itt lakott a Gidófalvi patikáros. / Sajti suszter
szűkre szabta a cipőjét, / az törte fel imitt-amott gyenge bőrét. /
Errefelé a rossz nyelvek mást beszélnek, / nem a cipó ártott meg a
gyógyszerésznek. / Kerítésen a múlt éjjel, ahogy mászott, / Csabai
hentes egy bunkósbottal odavágott.” Sokszor egymás megviccelésére születtek a nóták - emlékezett vissza Labozár Antal, aki fél
éve tette le a hegedűt. - Hosszú zenész pályafutása alatt sok-sok
Murgács-nóta is szerepelt a repertoárjában.
Utcát és művelődési házat neveztek el róla
Labozár Antal úgy tudja, Murgács Kálmán Budapestre való vis�szatérése után éjjeliőrként dolgozott. A neves nótaszerzó 73 évesen, 1966-ban hunyt el. A székkutasiak máig szeretettel gondolnak
rá. A házon, ahol lakott, emléktáblát helyeztek el. Utcát neveztek
el róla, néhány éve pedig a művelődési ház is felvette a nevét, aminek oldalán dombormű emlékezik Murgács Kálmánra. 2010-ben
Murgács Kálmán-díjat alapítottak, amit Labozár Antal kapott meg.
A 2015-ben megalakult nótaklub is az ő nevét vette fel. Murgács
Kálmán emlékére minden évben dalostalálkozót is szerveznek.
forrás: Kovács Erika, Délmagyar

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy elégedettségi kérdőívet
helyeztünk el a fogászati rendelőben.
Kérjük, hogy a kérdőívek kitöltésével járuljanak hozzá
a fogászati rendelő működésére vonatkozó lakossági igények felméréséhez!
Szíves segítségüket köszönjük!
Székkutas Községi Önkormányzat
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Elbúcsúztak az óvodások
A járványhelyzetre való tekintettel
2020. június 26-án szűk keretek között búcsút vettünk 15 nagycsoportos gyermektől.
„Hívogat az iskola, kapuját kitárja,
kispajtásom, gyere hát, menjünk iskolába.”

Búcsúzó Pillangó csoportosok:
Ambrus Alex
Fabó Anna
Jochim Benett
Kapás Hanna
Kaszás Mátyás
Kismárton Rómeó
Kovács Hunor
Kovács Nóra

Kruzslicz Dóra
Lászlai Szófia Anna
Pádár Adél Ágnes
Pádár Alíz Anna
Rostás Zoltán
Szöllősi Patrik Adrián
Zádori Ádám
Lázár Judit óvodavezető
Székkutasi Líbor Ilona Óvoda

A 2019/2020-as tanév zárása a Gregus Máté Tagintézményben
Az idei tanév befejezése a szokásostól eltérően alakult, hiszen
a 3 hónappal ezelőtt bevezetett digitális munkarend új kihívások
elé állított mindannyiunkat. A nehézségeket, akadályokat leküzdve
sikeresen zártuk a tanévet köszönhetően a tanulók, szülők és a pedagógusok pozitív hozzáállásának és kitartó munkájának.
2020. június 20-án az iskola előtt, méltó teret adva a búcsúzásnak, de a hagyományoktól eltérően szűkebb körben rendeztük
meg a ballagási ünnepséget, köszöntünk el a nyolcadik osztálytól
Tembel Tibor osztályfőnökkel.
A ballagási ünnepségen oklevél- és könyvjutalomban részesült:
Varjú Rozália - jeles tanulmányi eredményéért és példamutató
közösségi munkájáért
Huszka Iván - jeles tanulmányi eredményéért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért
Szántó Ármin – jó tanulmányi eredményéért és példamutató
szorgalmáért
Maczali Balázs - példás szorgalmáért és jó tanulmányi eredményéért.
Mihály Bálint – a Zrínyi matematika versenyeken való részvételéért és a Bankvelem Pénzokos Kupa online csapatversenyben
országos 19. helyezést ért el Á. Nagy Szabolcs és Bajnóczi Csanád
7. osztályos csapattagokkal együtt.
Az osztályközösségért végzett munkájáért Fazekasné Juhász-Nagy Mónika, Szántó Edit és D. Papp Ildikó szülők is elismerésben részesültek.
Az iskolai jutalmak mellett a ballagó diákok Szél István polgármester úrtól ajándékot – oklevelet és Erdélyről szóló könyvet - is
kaptak. Kóczán Antal vállalkozó - az elmaradt kirándulás helyett

- könyvutalványt adott át minden 8. osztályosnak. Ezúton is köszönjük a búcsúzók nevében.
2020. június 22-én a hagyományos tanévzáró ünnepség helyett
osztály keretben került sor az év végi bizonyítványok kiosztására, az
oklevelek és a jutalomkönyvek átadására. A tanév követelményeit
mindenki teljesítette. Külön dicséret illeti azt a 29 tanulót, akik kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt értek el.
Kitűnő tanulók
1. osztály: Benedek Szabolcs, Fazekas Maja, Fodor Lejla, Lászlai
Mór, Lászlai Nóra, Sipka Amira;
2. osztály: Berta Balázs, Domján Ferenc
3. osztály: Pádár Balázs András, Stefán Jázmin
4. osztály: Fabó Franciska, Fazekas Jázmin Mónika, Lászlai Flóra
Beáta, Sápi-Nagy Petra
5. osztály: Szántó Noel
Jeles tanulók
1. osztály: Héja Richárd, Jochim Sándor
2. osztály: Bubela Flórián Árpád, Forrai Sándor
3. osztály: Kismárton Vanessza
4. osztály: Fazekas Luca, Jochim Rebeka Csilla
5. osztály: Bacsa Zsófi, Fehér Hanna, Gyöngyösi Ádám
6. osztály: Bagi Zsóka, Vőneki Kinga
7. osztály: Horváth Richárd
8. osztály: Varjú Rozália
Külön gratulálunk Szabó Jánosné tanítónőnek, aki pedagógusnap alkalmából kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért elismerő
oklevélben részesült.
Szép nyarat és jó pihenést kívánunk Mindenkinek!
Patyi Éva tagintézmény-vezető
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Kutas védőszimbóluma
a turulmadár
Három hónapig készült a június 4-én, a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója alkalmából átadott
székkutasi turulszobor. Szél István polgármester Simor Márton szobrászművészt kérte fel a mű elkészítésére, akit arról
kérdeztünk, hogy mi ihlette az alkotást, és hogyan alakult a
tervezés és a kivitelezés folyamata.
Simor Márton szobrászművészt egy barátja ajánlotta Szél Istvánnak, Székkutas polgármesterének a trianoni békeszerződés
századik évfordulója alkalmából tervezett új emlékmű elkészítésére. A szobrász elmondta, lelkileg már készült a felkérésre,
ugyanis a centenárium alkalmából több helyen is új emlékmű állítására készültek a településvezetők és nagy megtiszteltetésnek
tartja, hogy Székkutas polgármestere éppen őt választotta. Nagyon
hálás Szél Istvánnak, amiért teljesen szabad kezet adott neki az
alkotásban, támogatta a tervét és az elképzeléseit.
Úgy gondolta, hogy az absztrakt vagy elvont formavilág nem illene a székkutasi környezetbe, valamint a 100 éves évforduló is indokolta, hogy az ősi, hagyományos formavilágot helyezze előtérbe. Így
esett a választás a turulmadarat ábrázoló szoborra. A tervezés szakaszában járt madarászoknál és előképeket is szerkesztett, ezekből
állt össze a rajzos terv. A formatervezésnél egy sólyom karakteréből
indul ki a sas erejével vegyítve, de a formavilágot tekintve maradt a
sólyom arányainál. A kivitelezés szakaszában először egy fémvázat
hegesztett, ami tartja a kitárt szárnyú, mintegy két méteres madarat.
Utána falécekből, rétegelt falemezekből alakította ki a szárnyakat
és a madár testét is. Erre a vázra mintázta agyagból a madár alakját.
Simor Márton kiemelte, egy szobrásznak mindig fontos, hogy állatszobor készítése esetén az alkotás olyan legyen, mintha éppen mozgásban lenne. Az általa készített madár enyhén balra néz. Ezzel és a
kitárt szárnyakkal egy olyan pillanatot tudott elkapni, mint amikor a
madár elrugaszkodik a szikláról – ez adja a szobor dinamikáját.
A művész szerint ez a szobor védőszimbólummá vált Székkutas
számára. Amellett, hogy érezteti Trianon súlyát a történelemben,
a kitárt szárnyak a védelmet szimbolizálják: a madár védőszárnyai
alá tereli a nemzetet, különösen a székkutasiakat.
mb

Székkutason is
megemlékeztek Trianon
100. évfordulójáról
Méltó megemlékezést rendeztek Székkutason június 4-én a
trianoni békediktátum 100 éves évfordulóján. A résztvevők elhelyezték az emlékezés mécseseit az újonnan elkészített Trianon-emlékműnél, Simor Márton szobrászművész alkotásánál, valamint az
esti megemlékezés során az Összetartozás Tüze is meggyulladt.
Ezt megelőzően azonban a székkutasi református templomban
is várták a hívőket, ahol Stefán Zoltán református lelkész hirdetett
igét, de a helyi katolikus plébános is köszöntőt mondott Roszel
Norbert plébános is.

„Egy próféciát választottam Ezékieltől, egy ószövetségi prófétától,
ugyanis erős párhuzamot véltem felfedezni a zsidóság babiloni fogságával kapcsolatban. Ezékiel prófétált arról, hogy mennyire fontos,
hogy Isten kezébe helyezze bele egy nép, egy nemzet az életét. Ebből
vontam párhuzamot a magyarságunkra nézve, hiszen számunkra is
elengedhetetlenül fontos ez, ha valóban nemzeti összetartozást, határokon átívelő összefogást akarunk. Ehhez Isten kezébe kell helyeznünk saját magunk, szeretteink, közösségeink és nemzetünk sorsát
és jövőjét, hogy mindez biztos kezekben legyen” – fogalmazott Stefán
Zoltán református lelkész lapunknak. „Úgy gondolom, hogy minden
magyar életében, így a székkutasiak életében is három nagyon fontos pillér van, ami meghatároz bennünket” – folytatta. „Az egyik az
isteni hitünk, a másik a családunk, közösségünk, a harmadik pedig
nemzetünk és hazánk. Ha erre a három pillérre építi a ma embere,
itt Székkutason is az életét, akkor úgy gondolom, lesz előremenetel
és összefogás. Ezek a rendezvények és alkalmak pontosan erre irányítják rá a figyelmünket, hiszen a mi Urunk, Istenünk a gondviselő
munkájába bevon bennünket is. Mindenkinek azt kívánom, hogy a
100 éves évforduló alkalmából mi magyarok is helyezzük bele életünket Isten kezébe. Annak az Istennek a kezébe, aki hiszem, hogy
ma is a történelem és saját életünk, nemzetünk ura. Ha ezt tesszük,
akkor valóban megvalósul köztünk az összefogás és az egység” – zárta gondolatait Stefán Zoltán.
szcs

Véradás Székkutason
2020. július 29-én, szerdán, 11 és 15 óra között a Magyar Vöröskereszt Hódmezővásárhelyi és Székkutasi Szervezete véradást szervez a Murgács Kálmán Művelődési Házban.
A véradásra hozd magaddal személyi igazolványodat, lakcímkártyádat, valamint TAJ-kártyádat!
Magyar Vöröskereszt Székkutasi Szervezete

Felhívás virágos községünkért és
a helyi gyermek néptánccsoportok
támogatásáért!
A Gregus Máté Kertbarát Egyesület és a Székkutasi Olvasókör a feleslegessé vált virághagymák, virággumók hasznosítására vásárt szervez!
Akinek kertjében nárcisz, hagymavirág, tulipán, jácint hagyma
feleslege van és szeretné megújítani júniusban aktuális felszedni.
A megszaporodott növények közül bizonyára sok cserélne gazdát.
Újrarakása szeptemberben aktuális, ezért javasoljuk szeptember
5-én 7 – 11 óra között a piactéren a felajánlott hagymás virágok
„vásárát”. Októberben liliomfélék, gyöngyvirág, margaréta, stb. virágok cserélnének gazdát jelképes összegért, melyet az óvodai és
iskolai néptánc első foglalkozásaira ajánlanánk fel.
Célunk a virágosabb falunkért tenni, valamint a néptánc oktatás támogatása.
Részleteket a Kutasi Hírek augusztusi számában közlünk.
Mihály Ferenc 
Kovácsné Rostás Erzsébet
Gregus Máté Kertbarát Egyesület elnöke
Székkutasi Olvasókör
Olvasókör elnökhelyettes
elnök
tel: +36-30-479-7377
tel.+36-20-359-6759

Családi események
Május hónapban

forrás: promenad.hu

Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Csikós Ferencné Ferenczi Jusztina, Faragó
István, Fejős József, Jandsó Jánosné Borsi Erzsébet, Papp
Jánosné Hegedűs Etelka, Simkó Antal
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Önkormányzati táborok várják a gyerekeket idén is
Idén is megrendezik Székkutason az önkormányzati nyári
táborokat, a programokat a Líbor Ilona Óvoda bezárásnak
két hetében szervezik meg. Szabó Emesét, a település képviselőjét kérdeztük meg a részletekről.
Mikor és hol rendezik meg a táborokat Székkutason? Kik
vehetnek részt a programokon?
A közegészségügyi helyzet enyhülése miatt Székkutason is
megrendezik az önkormányzati nyári tábort. Ennek az időpontja általában akkorra esik, amikor a Líbor Ilona Óvodát bezárjuk.
A nyáron két hétre zár be az intézmény. A július 20-tól július 31-ig
megszervezett táborokba elsősorban alsó tagozatos diákokat várnak, de nagycsoportos óvodás gyerekek is részt vehetnek a programokon. Két hétig foglalkoztatják a gyerekeket, ez kétszer öt napot
jelent. A szülőknek fontos információ, hogy az első öt napra, illetve
a második öt napra külön kell jelentkezni! A tábor folyamán meleg
étkezésről gondoskodnak a szervezők, ezt a helyi általános iskolában fogyasztják el a gyermekek, de reggelit általában szoktak vinni
magunkkal a táborozók, vagy az érkezés előtt, otthon fogyasztják el
azt. A helyszín az általános iskola és a Kovács István Emlékház, de
sok más program is várja őket egyéb helyszíneken is.
Milyen programokat szerveznek?
A szervezők mindig gondoskodnak a színes felhozatalról. A
gyerekek szoktak csoportosan kerékpározni és lovas kocsizni,
de gyakran látogatnak meg Székkutas környéki tanyákat is. A
korábbi években előfordult templomlátogatás, de a gyerekek

betekintést nyerhettek a seprűkötő üzem és a csokoládégyár
munkájába is. A táborozók mostak fateknőben, tartottak moziés mesedélutánokat, de nem maradhattak el a szabadfogalkozások sem. Az biztos, hogy a szervezők a helyi pedagógusok
bevonásával gondoskodnak arról, hogy a gyermekek ne csak az
iskola szabad területén tartózkodjanak a programok ideje alatt,
hanem mozduljanak is ki, tehát apróbb kirándulásokat szerveznek nekik. A két hét folyamán mindig van egy-egy nagyobb
kirándulás is, amikor például Szegedre, vagy akár messzebbre
is elutaznak a gyerekek. Ilyenkor általában vadasparkba, vidámparkba vagy egyéb érdekes helyekre jutnak el a táborozók.
A gyerekek, ha a klasszikus értelemben véve nem is tanulnak, mindig elsajátítanak valamit. Ezt mutatja az előző
évek tapasztalata is, hogy mindig nagy igény volt ezekre a
programokra.
Igen, így van. Természetesen érdekes előadásokat is hallgathattak a gyerek, a pedagógusok játékos versenyeket és tudáspróbákat is rendeztek a résztvevőknek, tehát ezeknek a szabadidős táboroknak pont az a lényege, hogy játszva tanulhassanak
a gyermekek. Bár nyári szünet van, és nem kell tanulni, nem kell
könyvet elővenni, de a gyerekek mindig fogékonyak arra, hogy
játékos formában tanuljanak, vagy ismereteket szerezzenek, és
a pedagógusok gondoskodtak erről a korábbi években is. Én
ajánlom figyelmébe mindenkinek ezt a tábort.
Komjáti Ági/fe

A megyei élvonalban indulna a Székkutas
A tervek szerint júliusban dőlhet el, hogy mely csapatok
alkothatják a Csongrád-Csanád megyei labdarúgó I. osztályt. A Székkutasnál bíznak benne, hogy a megyei élvonalban folytathatják.
A koronavírus helyzet miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség
már korábban befejezettnek nyilvánította az NB I-es bajnokság
kivételével az összes hazai kiírást, így természetesen a megyei
pontvadászatokat is. Az élen álló csapatoknak, így a megyében
a Szegedi VSE-nek, lehetőségük van az NB III-ba nevezni, kiesőket viszont a tervek szerint nem hirdetnek. Ezek alapján a
Székkutas TC felnőtt csapatának joga van az élvonalban maradni, annak ellenére is, hogy a szezon lefújásakor a tabella utolsó
helyét foglalta el az együttes.

Az biztos, hogy 14 csapat részvételével indulhat el a 2020/21-es
szezon, viszont, hogy mely csapatok alkotják majd a megyei I. osztályt, az várhatóan július 21-én dől el. A Székkutas TC ebbe az osztályba nevez és Horváth Zoltán klubelnök lapunknak úgy fogalmazott, hogy jelenleg 80% esélyt lát arra, hogy valóban az élvonalban
maradhat az együttes, legalábbis a cél mindenképpen ez volna.
„Jelenleg az egyeztetések zajlanak, hogy kik azok a játékosok,
akik el szeretnének igazolni és kik azok, akik szeretnének hozzánk
igazolni. Ami biztos, hogy továbbra is amatőr szinten fog zajlani az
egyesület működése. Nincs lehetőségünk és nem is cél, hogy különféle összegekkel dobálózzunk. Amatőr alapokon nyugvó felnőtt
csapatunk lesz és bízunk benne, hogy a megye I. osztályban szerepelhetünk” – fogalmazott Horváth Zoltán.
szcs

Idén is lesznek focitáborok
A Székkutas TC a tervek szerint 2020-ban is megrendezné
nyári táborát, augusztusban, két turnusban várnák az érdeklődő fiatalokat.
Az elmúlt évben nagy siker volt a gyerekek körében a Székkutas TC focitábora. A szülők és a gyerekek részéről pedig 2020ban is megmutatkozott az érdeklődés, így az egyesület most is
megszervezné a programot.
„Kistelepülés vagyunk, így a tábori időpontokat össze kell
hangolni a többi székkutasi nyári táborral. A jelenlegi tervek
szerint augusztusban második és harmadik hetében rendezzük
a focitáborokat. Ezekre az alkalmakra nem csak az egyesület
tagjait, hanem azokat is várjuk, akik érdeklődnek a labdarúgás
iránt” – nyilatkozta Horváth Zoltán, az egyesület elnöke.
A tervek szerint a táborban résztvevőknek étkezést is biztosítanak, a főszerepet pedig a labdarúgás kapja, de kiegészítő
programokkal, például strandolási lehetőséggel is készülnek a
szervezők. A pontos program összeállítása még zajlik, de tavalyihoz hasonló menetrendre lehet számítani.

A focitábor pályázati forrásnak és az egyesületnek köszönhetően a székkutasi gyerekek számára ingyenes lesz.
szcs

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
A HTKT Kapcsolat Központ, Székkutasi Házi Segítségnyújtás intézmény tisztelettel felhívja az Önök figyelmét
arra, hogy mi, az Önök megsegítéséért dolgozunk. Legyen
szó napi egyszeri meleg étkezésről vagy idős hozzátartozójuk ápolásáról – szakképzett házi gondozóinkkal - mindenben segítünk! Nekünk fontos a családok egyben tartása!
Szoros munkakapcsolat alakul ki a családokkal.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
Elérhetőségünk:
Erkel Ferenc utca 7.;Telefonszám: 30/278-0173
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A kedvezményezett neve: Székkutas Községi Önkormányzat
A projekt címe: Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütem
A projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005
A szerződött támogatás összege: 199.997.230 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30
A projekt tartalmának bemutatása
Székkutas Községi Önkormányzat a TOP-2.1.3-16 „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” c. Felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 azonosítószámú „Székkutas
község belterületi vízrendezés III. ütem” című pályázatával az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból 199.997.230 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.05.01. A
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.06.30. A megvalósításra vonatkozó kivitelezési szerződés aláírására, a munkaterület átadására várhatóan 2020. június utolsó hetében sor kerül, ezt
követően július első felében megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, melyek befejezési határideje: 2020. decembere.
A projekt indokoltsága:
A település életében régóta jelen vannak a vízelvezetési problémák. Székkutason meglehetősen gyakori károkozó a belvíz.
Majdnem minden évben előfordulnak belvízi elöntések. A belvíz
nemcsak a mezőgazdasági területeket, de a települések belterületét is veszélyezteti. A közelmúltban több alkalommal is jelentkezett a víz felgyülemlése, mely indokolttá teszi a fejlesztés szükségességét Székkutas esetében.
A projekt céljai:
A projekt célja Székkutason olyan belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer létrehozása, mely
- az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz és a kockázatok megelőzéséhez is hozzájárul,
- a település környezet biztonságát növeli, a környezet állapotát javítja,
- a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettséget csökkenti,
- a felszíni vizek minőségét javítja.
Célja:
- a további környezeti káresemények megelőzése,
- a település meglévő, már korábban kiépült elvezető rendszerének bővítése, csapadék és belvízelvezető csatornák, valamint azok műtárgyainak fejlesztése,
- a község népesség megtartó erejének fokozása,
- a megfelelő lakókörnyezet kialakítása
- a térség népesség megtartó képességének javulása.
A projekt szakmai tartalma:
A projekt során Székkutas községben az alábbi területek csapadékvizének biztonságos elvezetése valósul meg: József Attila
utca (Mágocsi út – Kossuth Lajos utca közötti szakaszon), mindkét oldalon; a Németh László utca 2. szám melletti, 47. sz. főúttal
párhuzamos nyílt árok szakaszán; a Kossuth Lajos utca mindkét
oldalán, továbbá az Egészségház melletti – mögötti területen, ös�szességében 2 km-t meghaladó hosszúságban vízelvezető csatorna kerül kiépítésre.
A projekt eredményei:
A projekt során megvalósuló vízelvezető csatorna, hossza:
2055 fm, ebből földmedrű 168 fm és burkolt: 1887 fm.
A projekt várható hatásai:
A fejlesztés hatására megvalósul a település belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának
javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények
megelőzése. A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások
és belvízcsatornák, belvíz elvezető
rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros
hatásaitól.

XI. évfolyam 5. szám

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté
Tagintézménye takarító munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű
2020.08.10.-2021.08.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6821 Székkutas,
József Attila utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Az iskola helyiségeinek takarítása napi rendszerességgel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt,
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség
meglétét igazoló okmányok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés), valamint adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patyi Éva tagintézmény-vezető nyújt, a + 36 (62) 593-070-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely,
Klauzál utca 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/37, valamint a munkakör
megnevezését: takarító.
Elektronikus úton iskola@klauzalgabor.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze,
megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/
vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen
jogcímen nem érvényesíthet.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 22.
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