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Megjelenik minden hónapban

INGYENES

Hamarosan vége a kátyúknak Székkutas és Nagymágocs között
(6. oldal)

„Békességben és szeretetben élni
csakis a Jóistennel lehet” – interjú
Tracsek Oszkár plébánossal
(8. oldal)

Keressük székkutas legjobb
receptjét!
(5. oldal)

Megszűnik az osztatlan közös

– interjú Szél Istvánnal, a NAK elnökével
(Írásunk a 4. oldalon)
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Szeptember 19. és november 22. között
összeírók keresik fel a gazdákat
Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során
személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű,
országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a
pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt
érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett
kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.
Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján,
az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza
között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések,
illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági
tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások
után a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, ös�szesen mintegy 750 ezer címen valósul meg.
A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az
épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így
az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.
„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így
minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok
összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich
Gabriella, a KSH elnöke.

Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között
az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet,
szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus
kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik
nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő
összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és
az érintésmentes kommunikációra.
Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.
Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már
2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű
adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.
További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági ös�szeírásról a következő linken érhető el: www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
A KSH-ról
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma,
olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával
átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a társadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdésekben. A
hivatal önálló szakmai szervezetként, tevékenységével európai
szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, kutatók és a
társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú
tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető értékek mentén végzi
munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.
Központi Statisztikai Hivatal

Székkutas község önkormányzata idén is benyújtotta
igénylését szociális tűzifára
A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy
részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már
2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak
nyújt segítséget.

A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok
átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január
1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó

települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz, vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.
A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai
alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok pályázhatnak.
Székkutas község önkormányzata idén is benyújtotta igénylését szociális tűzifára. A helyi önkormányzatok 2020. évi szociális
tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés alapján 2 095 500 forintnyi támogatást nyert a település.
Az összegből 110 erdei köbméter tűzifát vásárolt az önkormányzat, hasonlóan az elmúlt évekhez. A tüzelőt a téli időszakban, a fűtésszezon elején osztják ki a rászoruló lakosoknak.
Forrás: palyazatok.org/fe

A Községi Önkormányzat és a Székkutasi Olvasókör fenyőfa felajánlásokat elfogad a főtéri adventi koszorú készítéséhez. További információ a 0662/593-050-es telefonszámon
érhető el.
Az adventi koszorú készítéséhez önkéntes segítők jelentkezését várjuk november 27-én délelőttre. Jelentkezés: Kovácsné Rostás Erzsébetnél, a 06-20-359-6759-es telefonszámon.

3

2020. október

Egy doboznyi szeretet Székkutason
A Községi Könyvtár és a Székkutasi Olvasókör immár 8. alkalommal karácsonyi adománygyűjtést szervez.
Ha lehetőségük engedi, a községünkben nehéz helyzetben élő családok gyermekei számára helyezzenek egy, vagy akár több dobozba:
• gyermekjátékokat (kisautó, labda, baba, plüssállatok, stb.)
• gyermekruhákat (póló, sapka, sál stb.)
• apróságokat (könyvek, tollak, ceruzák, kifestők stb.)
• tartós élelmiszereket (keksz, csoki, aszalt gyümölcs, karácsonyi édesség stb.).
Kérjük, a dobozokon tüntessék fel, hogy milyen korú és nemű gyermeknek szánják
ajándékaikat! Néhány kedves mondatot, gondolatot is rejthetnek bele!
A dobozokban csak olyan ajándékokat helyezzenek el,
amelyeket Önök vagy gyermekeik, unokáik is szívesen fogadnának!
Az adományok leadási helye: Községi Könyvtár
Az adományok leadási ideje: 2020. december 14-ig.
Az Önök által összeállított csomagokat eljuttatjuk a gyerekek szüleinek.
Tegyük együtt szebbé a gyermekek karácsonyát!
A szervezők

3 kérdés – 3 válasz:
Bérlakások építését tervezik
Székkutason
Tovább fejlődik Székkutas, ezúttal bérlakások építését
tervezik a községben. A folyamatos és aktuális beruházásokról és fejlesztésekről beszélgettünk Kapocsiné Góg Edinával, Székkutas község önkormányzati képviselőjével.
F. E.: A legnagyobb újdonság a faluban a sportpálya melletti
fitneszpark elkészítése volt. Milyen sporteszközökről beszélhetünk?
Kapocsiné Góg Edina: Így igaz, elkészült a kutasi sportpályán a 11 eszközből álló fitneszpark. Nagyon hasznos a mozgás
kedvelőinek, hiszen a többi között evezőpadot, lábizom-erősítőt, lovaglópadot, és más sporteszközöket telepítettek. Az eszközök segítségével a prevenciót és az egészségmegőrzést elősegítő, professzionális mozgást támogató, 154 m2 alapterületű,
fitneszpark került kialakításra.
F. E.: Tanyavillamosítási projekt is fut a településen. Ez a
beruházás hány tanyát segít?
Kapocsiné Góg Edina: A fejlesztés ötven tanyát fog össze.
Kilencven százalék vissza nem térítendő támogatottsággal valósul meg ez a beruházás. Nagyon sokan tudnak így napelemhez
jutni. Az önkormányzat fogja össze a pályázatokat, és a tanyatulajdonosok tízszázaléknyi hozzájárulásával valósul meg ez a
beruházás.
F. E.: Milyen jövőbeli tervek vannak?
Kapocsiné Góg Edina: A következő ciklusban nagyon szeretnénk megvalósítani pályázati forrásból a bérlakások építésének folytatását. Nagyon nagy igény van rá, úgy látjuk, egyre
többen költöznének ki Székkutasra. A meglévő szociális bérlakások jelenleg telítettek, aminek nagyon örülünk, és ezt a lehetőséget tovább szeretnénk bővíteni.
fe
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„Továbbra sem kell spájzolni: van és lesz is elég
élelmiszer” – interjú Szél Istvánnal, a NAK elnökével
Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád megyei elnöke a Rádió 7 Közös Nevező című
műsorának vendégeként nyilatkozott az aktuális mezőgazdasági helyzetről és a változásokról. Interjú következik.
Továbbra sem kell felhalmozni az élelmiszereket, van és
lesz is elég
A lakosság nagy része pánikszerű felvásárlásba kezdett a tavaszi koronavírus-veszélyhelyzetben. Már ekkor felhívta a figyelmet a kamara arra, hogy nincs ok pánikszerű felvásárlásokra, és
„Ne spájzolj!” címmel kampányt is indított az ügy érdekében.
„A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hangsúlyozza: továbbra
sem kell majd aggódni amiatt, hogy hiány lenne az alapvető élelmiszerekből – mondta Szél István. „A magyar mezőgazdaság,
élelmiszeripar, képes arra, hogy hosszú távon, folyamatosan
biztosítsa a lakosság élelmiszer-ellátását. Országunk nemcsak,
hogy önálló ezen a téren, de jelentős szerepet tölt be élelmiszer-exportőrként is.”
A jelek szerint a koronavírus második hulláma alatt sincs
ok az aggodalomra. „Az élelmiszeriparban jelenleg mintegy
százezer munkavállaló dolgozik az 5400 aktívan működő élelmiszer-vállalkozásban. Magyarországon elsődleges szempont a
belső piac ellátása, és csak ezt követően történhet export más
országok felé. Ma már elmondhatjuk, hogy a hazai kiskereskedelemben a boltok polcain kétharmad részben magyar áru várja a vevőket” – fogalmazott Szél István.
Változás az őstermelők családi gazdasága terén (ŐCSG)
Jelenleg két működési forma áll a közös mezőgazdasági tevékenységek folytatására, az egyik a közös őstermelői tevékenység, a másik pedig a családi gazdaság. Mivel átfedés van a két
működési forma között, a javaslat értelmében a közösen tevékenykedő hozzátartozók számára hoznák létre ezek egyesített
formáját, az őstermelők családi gazdaságát. Ez egyszerűsítené
és átláthatóbbá tenné a jelenlegi struktúrát.
„Az új ŐCSG alapítása 16 éven felüli őstermelő tagokkal történhet, egy olyan kedvezménnyel, melynek keretében a jelenlegi családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai is tagok maradhatnának az ÖCSG-ben. Az ŐCSG tagja ugyanazon tevékenységre
nem lehet egyéni vállalkozó és családi mezőgazdasági társaság
tagja.” – fogalmazott Szél István. Hozzátette, hogy az ŐCSG-k
adózása a jelenlegi családi gazdasághoz hasonlóan történne, az
őstermelőknek nyújtott adózást többszörözi, azzal, hogy a kedvezményes adózás felső értékhatára nem haladhatná meg a 4
főre számított átalányadózás értékhatárát, ami megközelítőleg
83,5 millió forint.
Egy új minősítő kategória jönne létre a társasági formában működő gazdaságok számára – Családi mezőgazdasági
társaság (CSMT)
A minősítést azon gazdasági társaság vagy szövetkezet kaphatja meg, aminek tagjai egymás hozzátartozói, valamint kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat. „A
minősítést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara végzi. A javaslat
rögzíti, hogy aki a földforgalmi törvény szerinti mezőgazdasági,
erdőgazdasági, illetve kiegészítő tevékenységet folytató gazdasági társaságnak tagja, ne folytathasson párhuzamosan őstermelői tevékenységet is.” – mondta az elnök.

A CSMT a számviteli kötelezettségeinek a jelenlegi szabályok szerint tesz eleget azzal, hogy a tervezet
alapján nem lenne adóköteles az az összeg, amely nem
haladja meg
• a társaság által a tulajdonosnak a termőföld bérletéért fizetett összeget;
• a normatív támogatásként kapott, tagnak átengedett összeget;
• azt az összeget, amit a CSMT azért fizet ki, hogy
a magánszemély földtulajdonos azt a földvásárlással
kapcsolatos jelzáloghitel-törlesztésre fordítsa;
• azt az összeget, amelyet a CSMT ad a tagjának
olyan termőföld vásárlására, amit a CSMT legalább 15
évig használ.
A mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén nem
haladhatja meg az 50 millió forintot egy adóévben. A jövőben
nem csak a CSMT-k, hanem minden vállalkozás számára elérhető lesz a mentesített jövedelem. Fontos előny továbbá,
hogy a CSMT-knek kínált előny szerint a tagok számára a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított. Részletes
tájékoztatás az ősz folyamán várható a NAK részéről. Ha az
Országgyűlés is elfogadja, a törvényjavaslat 2021. január 1-jén
léphet hatályba.
Osztatlan közös megszüntetése
„2020. július 3-án elfogadta az Országgyűlés az osztatlan közös tulajdon megszüntetését szolgáló törvényt. Mivel a NAK által
korábban megfogalmazott célokat teljesíti az új jogszabály, a kamara üdvözli a döntést” – mondta Szél István. Az osztatlan közös
földtulajdon több mint 1 millió ingatlant érint, 2,4 millió hektár
összterülettel, és mintegy 3 millió érintett tulajdonostárssal. A
döntés értelmében egyszerű többséggel is lehetősége lesz a tulajdonostársaknak megegyezniük a megosztásban. A jogszabály
területi minimumokat határoz meg.
Szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág esetében 3000
négyzetméternél
erdő és fásított terület művelés ág esetében 10 000 négyzetméternél
zártkerti földnek minősülő ingatlan esetében pedig 1500
négyzetméternél
kisebb terület nem jöhet létre a megosztás után. Az elnök
azt is hozzátette, hogy a törvény eljárási szabályokat tartalmaz
az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő beazonosítatlan személyek ingatlanügyi hatóság általi beazonosítására
is, így végre e területek is bekerülhetnek a gazdasági körforgásba.
„A most elfogadott rendelkezések megegyeznek a NAK „Erősödő agrár- és élelmiszergazdaság, jólétben gyarapodó vidék”című kiadványában tett javaslatokkal, így a kamara üdvözli az
elfogadott jogszabályt.” – zárta szavait az elnök. „Az eljárásokra
vonatkozó végrehajtási szabályok a közeljövőben készülnek el.
Ezután a NAK – az Agrárminisztériummal együttműködve – a
szabályok részletes ismertetését tartalmazó kiadvány megjelenítését és országos tájékoztató rendezvények megtartását tervezi.”
ká
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Egyre több beteg tájékozódik leleteiről az interneten –
beszélgetés Bakos Attila háziorvossal
Egyre több beteg használja az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Teret, vagyis tájékozódik online a leleteiről.
Ezzel kapcsolatban Dr. Bakos Attila, Székkutas háziorvosa
adott bővebb tájékoztatást lapunknak.

A számítógép használatában nem jártas személyek, idősek,
gyermekek, gondviseltek esetében lehet egy harmadik, „segítő
személynek” is hozzáférést adni a leletek eléréséhez. Az ehhez
szükséges meghatalmazást és az ügyintézés részletes leírását
a „segítő személy” az előbb említett honlapon találja meg az
„Aktualitások/Képviseleti jogok az EESZT-ben” menüpont alatt.
„Hosszú távon mindenkinek érdeke, hogy éljen a lehetőséggel, mert jól látható, hogy a világ a digitalizáció felé halad, ez alól
az egészségügy sem kivétel” – zárta szavait Bakos Attila.
fe

Családi események
Szeptember hónapban
Születés: Kozó Mónika Alexandra és Kizur Istvánnak
Anasztázia Zoé utónevű gyermekük.
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Mihály László, Molnár Sándorné Lencse Katalin, Oláh Pál, Tamás Gáborné Juhász Jolán Margit

Keressük Székkutas legjobb
receptjeit!
„Minden egyes egészségügyi szolgáltatónak, üzemorvosnak, háziorvosnak, magánrendelőnek, szakrendelőnek és kórháznak kötelező csatlakozni a szolgáltatási térhez, melyen elérhetővé válnak számukra a beteg „felhőbe” feltöltött leletei”
– kezdte Bakos Attila. Hozzátette, hogy ennek köszönhetően a
beteg és orvos közötti távkonzultáció is egyre gördülékenyebben működik. „Egyre több páciens aktiválja az Ügyfélkaput, így
ezen keresztül bármikor hozzáférhetnek a leleteikhez, át tudják
tekinteni a „Felhőbe” feltöltött receptjeiket. Ígéretes folyamat
indult el, ám ennek általános elterjedéséhez még kell egy kis
idő” – magyarázta a háziorvos.
2020. július 1-től minden állami- és magán-egészségügyi szolgálatnak kötelező az EESZT-re, vagyis a „Felhőbe” is feltölteni az
általuk készített recepteket, labor-, valamint szakorvosi leleteket. Emellett a beteg kérésére a leleteket papír alapon továbbra
is kötelező átadni, azonban ez csupán annak az intézménynek
a kizárólagos kötelessége, akinél az ellátás végrehajtása történt.
Tehát a kórházakban, szakrendelőkben és laborokban keletkezett leleteket e szolgáltatóktól lehet térítésmentesen papír alapon elkérni, azok telephelyén.
„Fontos azonban hangsúlyozni – folytatta Bakos doktor –,
hogy minden magyar állampolgár hozzáférhet az összes leletéhez, ami a „Felhőbe” feltöltésre került. Innentől interneteléréssel rendelkező számítógépről, vagy okos telefonról bárhol letölthető, kinyomtatható bármely lelet ingyen is. Ehhez annyit kell
tennie, hogy a Kormányhivatalban saját ügyfélkaput regisztrál.”
A páciens ügyfélkapujának azonosítóját, jelszavát és a TAJ
számát megadva az eeszt.gov.hu oldalon elérhetőek és ingyenesen letölthetőek a leletei, ellenőrizhetők a „Felhőbe” feltöltött
vények. Várhatóan jövőre bővül az e-beutalóval is a felület funkciója, mely egyelőre még fejlesztés alatt áll.

Régi-új rovattal bővül a Kutasi Hírek. A jövőben szeretnénk közreadni a település lakóinak receptjeit!
A rovat célja, hogy megőrizzük a helyi gasztronómiai hagyományokat, ugyanis készül Székkutas receptgyűjteménye!
Megközelítőleg 200 helyi receptet szeretnénk összegyűjteni,
és nyomtatott formában megőrizni az utókor számára.
Várjuk tehát a családi finomságok elkészítésének leírását,
a dédi egy kicsit talán titkos, de mégis közkincsnek számító
receptjét, vagy akár az újhullámos, paleo- vagy fitneszételek
előállításának módját.
Írja le az elkészítés mozzanatait és készítsen fotót is a
mennyei finomságról!
A recepteket a fejlesztes@szekkutas.hu e-mail címre
várjuk, vagy személyesen az önkormányzatnál is leadhatja
azokat.
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Hamarosan vége a kátyúknak
Székkutas és Nagymágocs között
Jó hír a Székkutas és Nagymágocs közötti út használóinak, hogy a Magyar Közút Zrt. még a jövő év első felében
hozzálát a két települést összekötő út utolsó szakaszának
felújításához.

– Nem tudom, ki találta ki, hogy így szakaszonként újítsák fel
ezt az utat, de ez borzasztó. Eddig két szakasz készült el. Mondjuk, valószínűleg a pénz is közrejátszhatott – vélekedett egy férfi,
akit megállítottunk az út nagymágocsi oldalán.

– Székkutas felől öröm erre autózni, sima az út, nagyon jó. A
feléig újították fel első körben, utána még egy kilométert. Annak
is örültünk. De Nagymágocsig továbbra is borzasztó állapotok
uralkodnak az úton. Az embert szétrázza az autó! – panaszkodott egy, az út mellett élő tanyatulajdonos.
A Székkutas-Nagymágocs közötti út első szakaszát 2018-ban
újították fel, Székkutastól összesen 4524 méter hosszan, nagyjából félútig. Elkészült a padkázás és a csapadékvíz-elvezetés is.
Idén tavasszal ismét felvonultak az útépítő munkások az
útszakaszra. A felújítás a Magyar Falu Program segítségével
folytatódott. Április végére újabb 1045 méter vált kátyú- és
nyomvályú-mentessé. A 4405-ös, vagyis Orosháza és Szentes
közti út csomópontjáig még 3,6 kilométer hosszúságban rázós az út.
Mint megtudtuk, erre sem kell már sokat várni. Lapunk
megkeresésére a Magyar Közút Zrt. Kommunikációs Osztálya
azt válaszolta, a hiányzó szakasz fejlesztése is a Magyar Falu
Programban valósul meg. A kivitelezési közbeszerzés jelenleg
is folyamatban van. A konkrét munka még várhatóan 2021 első
félévében elkezdődik. A felújítás során kétrétegű aszfalt-megerősítést épít majd a kivitelező.
A süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet cseréjéről gondoskodnak. Az új kopórétegre tartós burkolati jeleket festenek, a
sérült KRESZ táblákat pedig kicserélik.
forrás: delmagyar.hu
fotó: Kovács Erika

Székkutason is teszteltek őszi búzát
az idei kísérletben
Összesen 48 őszi búza fajtát teszteltek az ország tíz pontján a
Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) posztregisztrációs fajtakísérletében – tájékoztatta a három szervezet közös közleményében csütörtökön az MTI-t. Az aszály miatt a búza és a repce harmada lett
csak jó minőségű.
A teszt végeredményéről összefoglaló kiadvány készült a gazdálkodók számára.
Idén a Szombathely, Eszterágpuszta, Iregszemcse, Tordas,
Jászboldogháza, Szarvas, Székkutas, Abaújszántó, Mosonmagyaróvár és Mezőfalva térségében beállított kísérleti helyszíneken két éréscsoportban összesen 48 őszi búza fajtát vizsgáltak
mennyiségi és minőségi szempontok alapján, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakembereinek közreműködésével. A kísérletek felügyeletét és a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat a Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) látta el.
A rendkívül aszályos téli és tavaszi időjárás ellenére a kísérleti szemtermés-átlagok nem maradtak el az előző évi átlagoktól,
a májusi bőséges csapadék miatt inkább felülmúlják azokat –
közölték.
A közlemény szerint Takács Géza, a VSZT elnöke kifejtette,
hogy az intenzív növénynemesítési munka nyomán folyamatosan jelennek meg újabb és újabb őszi búza fajták, amelyek
bővítik az elérhető széles kínálatot. A fajtakísérletek célja, hogy
a gazdák számára jól hasznosítható adatokat nyújtsanak, amelyek segítséget jelentenek nekik a fajtaválasztásban. Az ország
különböző adottságú tájegységeiről kapott mennyiségi és bel-

tartalmi értékek objektív képet adnak egy-egy fajta teljesítményéről – tette hozzá.
Petőházi Tamás, a GOSZ elnöke elmondta, hogy a gazdálkodók várják az adatokat, és örülnek annak, hogy az évek óta
rendszeresen megjelenő kísérleti eredmények információi segítik a gabonatermesztők munkáját.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke kiemelte: a köztestület 2018-ban csatlakozott a GOSZ és a
VSZT által évek óta sikeresen koordinált posztregisztrációs kísérletekhez. Ezek eredményeire alapozva – jogszabályi felhatalmazás alapján – ajánlati fajtalistát állít össze a NAK, amelynek használata számottevően javítja a gazdálkodók versenyképességét.
Kukoricára idén már harmadik, őszi búzára második alkalommal készül ilyen lista, ebben az évben pedig az őszi káposztarepcével bővült a kísérletbe bevont növények köre – közölte.
Forrás: promenad.hu/Megyeri József
Székkutas Község Önkormányzata az NKM Áramhálózati
Kft-vel együttműködve kicserélt 12 db lámpatestet a Béke
utcán, jobb megvilágíthatóságot biztosító, korszerű LED-es
lámpákra, mellyel várhatóan a közvilágítás üzembiztonsága is jelentősen javul.
A Béke utcai, mintául szolgáló, fejlesztéssel párhuzamosan, folyamatban van Székkutas teljes közvilágítási rendszerének felújítására vonatkozó tervek elkészítése, együttműködve az NKM Energia Zrt-vel.
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Nem lenne meg egy percet sem a juhai nélkül
a székkutasi juhász
A székkutasi Kis Miklós még 82 évesen is tart mintegy 130140 juhot. Az idős juhász kis megszakításokkal, de egész életében birkákkal foglalkozott. Nagyon szereti a jószágokat.
Haragszik, amikor valaki butának nevezi a birkákat. Az ő juhai például egyedül legelnek, megtanulták, hogy ne menjenek messzire. Ha jóllaktak, maguktól hazamennek.
– Nem én vagyok a környék legidősebb juhásza. Dantesz József, Kéktóban még nálam is idősebb – szögezte le a beszélgetésünk elején a székkutasi Kis Miklós, aki nyár végén töltötte a
82. életévét. Miklós bácsinak máig vannak juhai. Mind huncut
mosollyal mesélte, ma már, kora miatt „kényelmes” juhász, a
ház ajtajából tereli a falkát, ahogy ő nevezi a nyáját. A birkák jól
ismerik a legelőre vezető utat. Jó nagy a terület, kényelmesen
elférnek. Ha jóllaktak, a „falkavezér” hazavezeti a nyájat. Még
terelőkutya sem kell hozzájuk. Miklós bácsi azért kijárogat a legelőre, hogy megnézze a szívének oly kedves állatállományt.
Apja nyomdokaiba lépett
– Édesapám is, én is Hódmezővásárhelyen születtünk. Apám
1900-as, én 1938-ban születtem. Apám a csomorkányi részen
nevelkedett, szegény családban. Gyerekfejjel került el a vásárhelyi szigetbe juhászbojtárnak. Tizenhét évesen pedig már
a fronton találta magát, Olaszországban, a lövészárokban. Ő
ugyan nem harcolt, az ellátásért felelt, övé volt a gulyáságyú,
de soha nem tudta feledni a látottakat. Utána az őszirózsás forradalom alatt az elvtársak azzal csábítgatták, hogy földet kap,
ha közéjük áll. Apám mindig szeretett volna földhöz jutni, hogy
kitörjön a „nincsből”. Ezért, és nem politikai meggyőződésből,
vöröskatona lett. Kapott olyan „földet”, hogy arról „kódult”! Csepelen 25 botot adtak neki a románok… Apám szótlan, kemény
ember volt. Az élet tette ilyenné. Nem sokat beszélt, főleg nem
a régi dolgokról. De egyszer felállt az asztaltól, és megmutatta,
hogy a botütések nyoma soha nem múlt el a testéről… Édesapám később juhászbojtár lett egy székkutasi gazdánál, majd
belépett a sóstói Petőfi téeszbe. 1952-ben aszályos esztendő
volt, ráadásul Medárd napja körül, június elején hatalmasat fagyott. Akkor a kukorica már kötésig ért, de minden odalett a
nyári mínuszok miatt. Nehéz világ jött ránk. Apám azért lett a
téesz juhásza, hogy kihúzzuk valahogy azt az évet, meglegyen
a fejadagunk. Egy évre tervezett, de a sors nem így akarta. Én
pedig már a nyolcadik osztály második felében kezdtem bojtárkodni mellette, hogy megtanuljam a szakmát. Mint egy kis
pulikutya, úgy mentem utána – emlékezett vissza.
Az ötvenes évektől foglalkozik juhokkal
– Apám keze alatt tanultam meg bánni a juhval. Nagyon szeretetreméltóak. Haragszom is érte, amikor a birka szót a butasággal kötik össze. A juhok egyáltalán nem buták. Nagyon sok
jóság, okosság van bennük, és rendkívül rafináltak. Ezt nekem
elhihetik, hiszen az egész életem szinte a juhok között töltöttem
– mondta az idős juhász mosolyogva. Arcvonásai meglágyultak,
ahogy szeretett állatairól beszélt. Miklós bácsi, ahogy elvégezte
a 8. osztályt, ment a „fejőlyukba”, birkát fejni. 1953-tól része az
életének a juhászszakma. Egy ideig apja mellett dolgozott besegítő családtagként.
– Édesapám még ebben az évben úgy döntött, otthagyja a
téeszt, akkor a falubelieknek dolgoztunk, harmadosak lettünk,
vagyis a munkánkért cserébe minden harmadik mázsa gabona
a miénk lett. 1956-ben végül visszamentünk ismét juhásznak a
Petőfi téeszbe.

Vagonpakolásból is élt egy ideig
Kis Miklós 1958. november 10-én vonult be a seregbe,
majd a két év katonaság után egy kis csavart tett az életébe,
mivel a „falkája” más juhász kezébe került. Vagonkirakónak
állt a családi házuktól karnyújtásnyira lévő vasútnál. Éjféltől
reggelig dolgoztak társaival, a nappalai szabadok voltak. Jól
keresett. Csakhogy ezt az életmódot nem mindenki nézte jó
szemmel. A helyi rendőrparancsnok állandóan noszogatta,
hogy keressen „rendes” munkát, ha nem akar KMK-s, vagyis közveszélyes munkakerülő lenni. Közben visszahívták a
téeszhez.
– Gondoltam, hogy azért van rám szükség, mert „lerohadt”
az állomány, vagyis lesántultak a birkák a nem megfelelő tartás miatt. Konokságból nem mentem vissza, pedig húzott a
szívem a pusztára. Később beálltam kubikosnak is. Egyszer
hallom, hogy a vásárhelyi Május 1. téeszbe juhászt keresnek.
Elmentem, felvettek. 1961. augusztus 1-jén kezdtem. Ott is ki
kellett kezelni az állományt a sántaságból. Kértem, hogy tarthassak 15 saját birkát is. Akkor kezdtem kialakítani a saját állományom is.
Saját nyája lett
Miklós bácsi később visszatért a Petőfihez százalékos juhásznak, majd újból a Május 1.-be igazolt, mert ott fejlesztették a
nyájat. Amikor a Petőfinél felmondott, aznap villám csapott a
Május 1. téesz birkahodályába. Odaveszett a teljes állomány,
760 birkával. Az idős juhász szeme még most is elhomályosult,
ahogy több évtized után felidézte az elfeketedett jószágok látványát. A biztosítási pénzből új állományt vett a termelőszövetkezet. Miklós bácsi később dolgozott Mártélyon is, de mindig saját
nyájra vágyott. 1988-ban visszatért Székkutasra.
– A kárpótlás idején 42 hektár gyöpöt tudtam magamnak
„megakasztani”, ami 150-200 birkát is eltartott volna. Csakhogy
létrehozták a tájvédelmi körzeteket. Az én gyöpöm is beleesett.
Hogy a nemzeti park nehogy kisajátítsa, ugyanis ilyen hírek is
jártak, inkább eladtam nekik, úgy, hogy bérletbe visszakaptam.
Igaz, közben volt cirkusz is a legelőért, amikor másnak, orosháziaknak adták oda. Aztán helyreállt a rend.
Miklós bácsinak máig vannak birkái. A nyáj most 130-140 birkából áll.
– Ahogy a nóta mondja, „Míg a szűröm szárad, itt maradok
nálad!” Nem adom el a birkákat, nem lennék meg nélkülük. Pedig a téeszidőkben a birka mindig mostoha volt a többi haszonállathoz képest. De én nagyon szeretem.
Kis Miklós házasságából három fiú született. Feleségével elváltak. A második élettársi kapcsolatának gyümölcse egy kislány, aki most 24 éves, agrármérnök. A gyerekek közül ő az, aki
a tanyás, állattartó életmódot továbbviszi, aminek az idős juhász
nagyon örül.
Miklós bácsi még azt is elárulta lapunknak, hogy valószínűleg
híres felmenővel is büszkélkedhet.
– Állítólag Kiss Ernő, az 1849. október 6-án kivégzett aradi
vértanú oldalági leszármazottai vagyunk. Egyik nagybátyám
családfakutatást is végzett, amit nem igazán nézett jó szemmel
a kommunista hatalom. Végül a bácsikám a hirtelen bekövetkezett halála miatt nem tudott végére járni a rokonság hivatalos
igazolásának.
forrás: delmagyar.hu
fotó: Kovács Erika
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„Békességben és szeretetben élni csakis
a Jóistennel lehet” – interjú Tracsek Oszkárral,
Székkutas új plébánosával
Tracsek Oszkár 2006 óta él Magyarországon, az erdélyi Máramarosszigetről származik. Nem egyenes út vezette papi hivatásához, hiszen mielőtt teológiát kezdett tanulni, megszerezte az
autószerelői végzettséget is. Székkutason augusztus óta praktizál
plébánosként.

Honnan érkezett? Mit csinált ezelőtt?
Gyuláról érkeztem, a püspök döntése alapján helyeztek ide,
Székkutasra. A Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke Kiss-Rigó
László, ő helyez bennünket, plébánosokat a különböző településekre. Korábban káplán voltam Gyulán. Engem pontosabban Tótkomlósra helyezett, de ez azzal járt, hogy megkaptam Székkutast,
Békéssámsont, és Kardoskutat is körzetemnek. Így egyszerre négy
településen végzem kötelességeimet. A mater hely, vagyis a fő hely,
az Tótkomlós.
Változott-e valamiben a munkája?
Igen, hiszen azelőtt káplán voltam, most pedig plébánosi teendőket
látok el. Mivel káplán voltam, kevesebb volt a felelősségem, hiszen
nem tartozott a feladataim közé, hogy vezessem a plébániát. Én csak
besegítettem a plébánosnak.
Miért választotta a papi hivatást? Honnan indult?
Ez számomra tényleg hivatás. Mindenkinek megvan az életében a
saját hivatása, és ezt nem is mindig lehet szavakkal megmagyarázni.
Hogy számomra miért ez? Jó kérdés. Számomra ez valójában egy nagy
titok. A Jóisten hívó szavára mondtam igent. Nem én választottam ezt a
pályát, hanem Isten választott ki engem. Ő hívott meg. Ezt az ajándékot
adta nekem, én csak igent mondtam rá.
Beszéljünk most a tanulmányairól. Hol járt iskolába? Milyen
képzéseken vett részt?
Ez egy érdekes történet, hiszen nem egy teljesen egyenes út vezetett odáig, ahol most vagyok. Technikumot végeztem autószerelőként. Tanulmányaimat románul és magyarul végeztem Erdélyben,
Máramarosszigetről származom. A főiskolát és az egyetemet viszont
már Szegeden végeztem, ott teológiát tanultam, de volt szerencsém
pedagógiai végzettséget is szerezni az évek alatt. Hittanári nevelőtanár képesítést szereztem. A papi teológiát is elvégeztem. 2006 óta
élek Magyarországon.
Mi az, amit Ön a leginkább szeret a hivatásában? Mit jelent Önnek mindez?
Számomra az egyik legkedvesebb dolog a hivatásomban az, hogy
szentmisét mutathatok be. Ez volt az, ami a legjobban vonzott ebben
az egészben. Nem „csak” az, hogy hirdessem az igét, hiszen azt hívőként is tudnám hirdetni az életemmel, életmódommal, de a szentmise
bemutatása kiváltság. Csak a pap és a püspök teheti meg ezt a katolikus

egyházban, senki más. Az ortodoxoknál például a lelkészek csak istentiszteletet tarthatnak. A szentmise bemutatása viszont csak a felszentelt
papok és a püspök joga.
Milyen tervekkel érkezett Székkutasra?
Problémát jelent az, hogy nagyon kevesen járnak templomba, és
mivel elég messze vagyok rendszerint a településtől, kicsit gondban
vagyok, hogyan is fogjam meg a híveket. A közösség is igen kicsi.
Nagyon szeretném, ha közelebb hozhatnám a közösséget egymáshoz.
Szeretnék a közösség aktív tagja lenni, de ezt a távolság sajnos eléggé
megnehezíti.
Mit üzenne a székkutasi híveknek?
Isten nélkül nem tudunk előre jutni. Csak Vele tudunk haladni.
Békességben és szeretetben élni csakis a Jóistennel lehet. Azért
mondom ezt, mert fontos, hogy ő legyen az első helyen a szívünkben. Nem lehet első sem a család, sem a férj, sem a feleség, sem
a gyermekeim. Senki nem foglalhatja el ezt a helyet, csak a Jóisten. Azért kell, hogy ő legyen az első helyen, mert megtanít arra,
hogy hogyan szeressem a feleségemet, a férjemet, a gyermekeimet,
a közösségemet. Hiszen Ő annyira szerette az övéit, hogy elküldte
egyetlen Fiát, odaadta az ő életét miértünk. És azt mondja: „szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!” Ezt azt jelenti, add
oda az életed másokért! Add oda az életedet a feleségedért, a férjedért, gyermekeidért, a családodért! Ezért kell, hogy Jézus Krisztus
legyen az első a szívedben, mert megtanít arra, hogy hogyan élj,
hogyan add oda az életed másokért. Számomra ez a lényege a keresztényi életnek.
ká
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