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Megújulhat a közvilágítás Székkutason
Székkutas községben évek óta visszatérő probléma a te-

lepülés közvilágítási rendszerének nem megfelelő minőségű 
működése, szinte nem telik el hét, hogy valamely utcából ne 
érkezne panaszbejelentés az Önkormányzathoz, az NKM 
Energia Zrt. hatáskörébe tartozó közvilágítási hibákat ille-
tően.

A fentiekre is tekintettel Székkutas Község Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete megrendelte egy új, korszerű, LED-es 
technológián alapuló közvilágítási rendszer kiépítésének meg-
tervezését, csaknem 2 millió forintért.

A tervezés során az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
• településszintű közvilágítási felmérés és leltár készítése,
• egyeztetések lefolytatása az NKM Áramhálózati Kft.-vel,
• utcaszintű javaslattétel korszerű LED-es közvilágítási 

lámpatestekre,
• településszintű oszlophelyes kiviteli elhelyezési és 

nyomvonalrajz készítése,
• NKM Áramhálózati Kft. hozzájárulásának megszerzése,
• szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése,
• tételes költségvetés készítése,
• ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése.

A tervezés során kiemelten kezelik a 47. sz. főúton találha-
tó gyalogátkelőhelyeket, hogy azok megvilágítása, láthatósága 
minél hatékonyabb legyen a gépjárművezetők részére, továbbá 
a település legnagyobb forgalmú utcáiban (Béke u., Gregus M. 
utca) a jelenlegi közvilágítási lámpák száma is növekedni fog, a 
jobb láthatóság érdekében.

Új közvilágítási hálózati tervek készülnek:
• az Erkel Ferenc utca belterületi határától a községi teme-

tőig tartó útszakaszra,
• a Mágocsi út, Vásárhelyi és József A. utca közötti szaka-

szára,
• a Mágocsi úti S-kanyarnál lévő ún. „Gyapotsorházaknál” 

a meglévő hálózat tovább építésére a közútig,

• Németh L. u. – 47. sz. főút közötti rázóköves útszakaszra.

A fentiekkel párhuzamosan a vasútállomáshoz vezető jár-
daszakaszoknál (ld. Sportcentrum – Korona Cukrászda között, 
valamint Béke utcával szemközti járdaszakasz) és a Dr. Kónya 
János utcai négylakásos társasházak mögötti járdaszakasznál is 
korszerű LED-es lámpatestek kerülnek megtervezésre.

A Székkutas Község Önkormányzata az NKM Áramhálózati 
Kft.-vel együttműködve, mintegy szemléltetve és a valóságban 
is kipróbálva a tervezett lámpatesteket, október második felé-
ben kicserélt 12 db lámpatestet a Béke utcán, korszerű LED-es 
lámpatestekre, mellyel javult az utca megvilágítása és várható-
an a közvilágítás üzembiztonsága is jelentősen nő.

Ezzel a mintául szolgáló fejlesztéssel párhuzamosan pedig 
folyamatban van Székkutas teljes közvilágítási rendszerének 
megújítására vonatkozó tervek elkészítése az NKM Energia Zrt.-
vel együttműködve.

Székkutas Községi Önkormányzat

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 
Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás 
anyagtámogatása” című alprogramú pályázati kiírásra. A ki-
írás kódszáma: MFP-BJA/2020.

A projekt keretében felújításra kerülhet a Vásárhelyi út pá-
ratlan oldalán a 9-25. számú ingatlanok közötti betonjárda, 
mintegy 323 m2 felületen, továbbá új térköves járda kerülhet 

megépítésre a Vásárhelyi út 
20. szám melletti közterületnél 
(Trianon tér) és a Bem utcán 
(Posta melletti járdaszakasz), 
összesen 101 m2 felületen.

A pályázati projekt össz-
költsége br. 2 947 022 Ft, mely 
projekt 100%-os támogatási in-
tenzitású.

A projekt megvalósításának 
tervezett befejezése: 2021. jú-
lius 30.

Ismét sikeresen pályázott Székkutas  
a Magyar Falu Programban
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Bár a kéményseprés kardinális kérdés, sokakban mégis 
vannak bizonytalanságok a folyamatot illetően. A Csong-
rád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 
hála, most mindenki tisztábban láthat.

Családi házak esetében:
Ha családi házban él valaki és a házba nincs bejegyezve 

semmilyen gazdálkodó szervezet (cég, egyéni vállalkozó), ak-
kor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, ami-
korra a kéménytulajdonos időpontot foglal.

Ha családi házban él valaki és a házba be van jegyezve gaz-
dálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy- vagy kétéven-
te kötelező megrendelni. Ezt már nem a katasztrófavédelem, 
hanem csak kéményseprőcégek végzik és attól a cégtől lehet 
megrendelni, amelyiktől szimpatikus. A megrendelés kötelező 
gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kémény-
hez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, 
akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért 
ebben az esetben fizetni kell. 

A kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat lin-
ken az irányítószámot megadva megtudhatjuk, hogy az adott 
területen milyen kéményseprőcégektől lehet megrendelni a 
kötelező ellenőrzést.

Társasházak esetében:
Ha valaki társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve cég 

vagy egyéni vállalkozó, akkor a kéményseprő magától fog ér-
kezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.

Amennyiben valaki társasházban él és a lakásba be van 
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő szin-
tén magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakás-
nak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a 
társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka 
rá eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház ese-
tén a munkadíj egy tizedét.

Fontos! Vannak olyan csalók, akik a katasztrófavédelem al-
vállalkozóinak adják ki magukat és a gazdálkodó szervezetek-
hez becsöngetve bírsággal fenyegetőzve ajánlják fel a szolgálta-
tásaikat. Ezeket nem kell beengedni! A gazdálkodó szervezetek 
attól a kéményseprőcégtől rendelik meg a kötelező kéményel-
lenőrzést, amelyiktől szeretnék, ne dőljenek be az erőszakos 
csalóknak.

Miért fontos elvégeztetni az ellenőrzést?
Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik. A kémény-

ben lerakódott korom, kosz, és a kéményen található repedé-
sek veszélyes helyzeteket okozhatnak. A korom- és kátrányréteg 
a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, a tűz pe-
dig könnyen átterjedhet a tetőszerkezetre.

A kéményseprők a felülvizsgálat során kitakarítják az égés-
termék-elvezetőket, ellenőrzik annak szigetelését, tömörségét, 
külső-belső állapotát, figyelve az esetleg balesetet okozó külső 
körülményekre – az elszívó-berendezésekre és a modern nyí-
lászárók légbevezetőire. Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy a 
rendszer műszaki állapota már nem tökéletes, mindenképp el 
kell végezni a javítási munkálatokat, vagy az esetleges cseréket.

Mi történik, ha nem engedjük be a kéményseprőt?
Családi házban: Azokban a családi házakban, ahol nincs 

semmilyen cég bejegyezve, semmilyen kötelezettségünk nincs, 
semmilyen büntetőjogi következménye nem lesz, ha nem en-
gedjük be a kéményseprőt. A saját biztonságunk érdekében 
azonban nagyon is ajánlatos.

Társasházban: Társasházban lakó magánszemélyek esetén, 
ha nem engedjük be a kéményseprőt, felszólítást kap a lakó, 
hogy rendelje meg, és végeztesse el a kéményseprést ingye-
nesen. Ha ennek nem tesz eleget, akkor jogkövetkezmény és 

bírság lehet a vége, hiszen másokat is veszélyeztethet egy nem 
megfelelően kitisztított kéménnyel.

Cégek esetén: Cégeknek kötelező a kéményseprés elvégez-
tetése, ezért érdemes a korábban egyeztetett időpontban ott-
hon lenni, mert később pótdíjat vagy akár bírságot kell fizetni.

A szén-monoxid-mérő életet menthet
Ha kéményseprő és a megfelelő szakember is megnézte a 

fűtésberendezésünket, már csak egy dologra kell odafigyeljünk: 
a szén-monoxid-mérő berendezésre. Minden olyan fűtésrend-
szert, aminek látjuk a lángját, nyílt égésterű fűtőeszköznek hí-
vunk. Ha nem megfelelő a szellőzés otthon – tehát az ablakok-
ban nincsenek szellőzőrések – nagyon hamar elhasználhatják a 
szoba levegőjét, így jön létre a szén-monoxid. Mivel ez színtelen, 
szagtalan gáz, még az állatok sem érzik, ezért életet menthet, ha 
beszerzünk egy szén-monoxid-mérőt, hiszen akár percek alatt 
is halálos mérgezés történhet, ha nincs, vagy nem megfelelő az 
eszköz.

Székkutason, mind a lakosság, mind a gazdálkodó szerveze-
tek körében az alábbi szolgáltató végez kéményseprést:

Csomifüst Plusz Kft.
+0620/999-5114
fustfarago@gmail.com

forrás: vasarhely24.com/Jancsovics Klaudia

Magától jön a kéményseprő vagy időpontot kell kérni? 
Ingyenes az ellenőrzés? Íme, a legfontosabb információk!

Nem költözik össze  
a Takarék és a Posta 

Szél István polgármester elmondta, meghallgatásra 
találtak az érveik.

A vásárhely24.com korábban megírta, hogy a településen 
lakók nemtetszését váltotta ki az a hír, miszerint egy orszá-
gos pilot program keretében több Takarékbank-fiók és Posta 
olvad össze a közeljövőben, így Székkutason is.

Szél István polgármester akkor elmondta, nem támogat-
ja az elképzelést, érveiket továbbította is a cégek felé. Most 
arról számolt be, az érvek meghallgatásra, elfogadásra talál-
tak, így a településen nem költözik össze a két intézmény, 
továbbra is a két külön, már megszokott helyen várják az 
ügyfeleket.

forrás: vasarhely24.com/Szombat Mihály
fotó: vasarhely24.com
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Székkutas megvédi polgárait  
és vállalkozásait a vírushelyzetben

A koronavírus-járvány második hulláma csak fokozódott no-
vemberben, így országos szinten is újabb intézkedések történtek az 
elmúlt hetekben. Az önkormányzat Székkutason is kiterjesztette a 
maszkhasználatot, de gazdasági intézkedések is történtek, amellyel 
a helyi vállalkozások terhein szeretnének könnyíteni. Szél István 
polgármesterrel beszélgettünk a vírushelyzetről, az elmúlt időszak 
intézkedéseiről és az idei év fejlesztéseiről.

szcs: Mennyire és miként érinti Székkutas községet a jelenlegi 
vírushelyzet?

Szél István: Először is szeretném megköszönni a háziorvosunk 
és az egészségügyben és szociális szférában dolgozók munkáját, akik 
próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy gyorsan és pon-
tosan fel tudják ismerni a betegséget Székkutason. Nagyon nehéz ez a 
mostani helyzet, hiszen az emberek csak telefonon tudják felkeresni a 
háziorvost - akinek ráadásul sokszor foglalt a vonala, hiszen rengetegen 
hívják – és így, telefonon keresztül kell a doktornak megállapítania, 
hogy kinek milyen betegsége van. Természetesen napi szinten egyez-
tetek Dr. Bakos Attila háziorvossal, információnk szerint a községben 
több mint félszáz igazolt koronavírusos beteg lehet, ami lakosságszám 
arányosan kicsivel több, mint ami környező településeken jellemző. 
Ezért is kérek mindenki arra, hogy fokozottan ügyeljenek saját maguk-
ra és másokra is. Az első védekezési hullám során az önkormányzat 2,5 
millió forintot költött el annak érdekében, hogy a védekezést sikeresen 
meg tudja oldani. Fertőtlenítőszereket és maszkokat vásároltunk, az 
összes intézményünket elláttuk a megfelelő mennyiségű tisztítószerrel 
és védőfelszereléssel. Ezt a munkát folytattuk a második hullám idején 
is. Ősszel az önkormányzat több mint 500 textilmaszkot osztott ki a 60 
év fölötti székkutasi polgároknak, ezzel is segítve a védekezést. Eddig 
1 millió 600 ezer forintot költöttünk el a második hullám idején, amely-
ből további fertőtlenítőszereket, tisztítószereket és védőeszközöket vá-
sároltunk. Ezek szükségesek voltak az intézményeink működéséhez és 
az egészség megőrzéséhez. Be vagyunk tárazva több ezer maszkkal és 
gumikesztyűvel és fertőtlenítő szerre, ha ezek esetlegesen hiánycikké 
válnának.

szcs: Milyen intézkedések történtek az elmúlt hetekben a ve-
szélyhelyzetet illetően?

Szél István: A veszélyhelyzetben a Murgács Kálmán Művelődési 
Ház bezárt. A sportcentrum a tornaórák megtartására és a székkutasi 
focicsapat edzéseire van csak nyitva. A falumúzeumunk szintén zárva 
van. Az önkormányzatnál lassan három hónapja, az ügyfélfogadási 
időpontokban teljes ügyfél- és dolgozóbarát pultot alakítottunk ki, 
ahol az emberek biztonságban érezhetik magukat és az önkormányza-
tot sem tesszük ki annak, hogy a vírus miatt esetleg be kelljen zárnia. 
November közepén az önkormányzat döntést hozott a maszkhaszná-
lat kiterjesztéséről. Ennek értelmében piaci napokon a piac területén 
is kötelező a maszk, valamint a buszmegállókban és azok 5 méteres 
körzetében – a településen sok az ingázó, a buszmegállókban nagy 
szokott lenni a tumultus, és mivel a tömegközlekedési eszközökön is 
kötelező a maszkhasználat, így a megállókban is kötelezővé tettük. A 
község adventi programjait le kellett mondani, hiszen tilos gyülekezni 
és rendezvényeket tartani. Elmaradnak a gyertyagyújtások, a családi 
advent és az iskolai jótékonysági bál is, hiszen, mint ahogy említet-
tem, a művelődési házunkat bezártuk, hogy ezzel is csökkentsük a 
költségeinket. Ezeket a szabályokat meghoztuk, de a tapasztalat az, 
hogy a székkutasiak egyébként is látják és belátják e szabályok fon-
tosságát. Sajnos talán sokan tapasztalják, hogy a családjukban, közeli 
ismeretségükben vannak COVID-os betegek és valóban fontos, hogy 
betartsuk azokat az alapvető szabályokat, amelyeket a kormány és 
az Operatív Törzs előír. Ezeket én polgármesterként is támogatom, 
és úgy gondolom, mindenkinek ki kell bírnia ezt a pár hónapot, ami 
várhatóan előttünk áll.

szcs: Ezen intézkedések mellett azonban a helyi vállalkozásokat 
kedvezően érintő intézkedések is történtek.

Valóban hoztunk néhány gazdasági intézkedést is, hiszen Székkuta-
son is működnek olyan vállalkozások, amelyeket érint a jelenlegi hely-
zet. Én az a polgármester vagyok, több ezer polgármestertársammal 
együtt, akik ebben az időszakban nem adót emelnek, mint például Hód-
mezővásárhelyen, hanem inkább segíteni próbálják a vállalkozásokat. 
Ezért az önkormányzati tulajdonú bérleményekben az érintett vállalko-
zások számára a novemberi és decemberi bérleti díjat elengedjük. Azok 
pedig, akik bezárásra kényszerülnek a jelenlegi helyzetben, a jövő évi 
építményadójuk 50%-át tudják majd leírni. Székkutas költségvetéséhez 
képest ez 1-2%-os bevételkiesést jelent, de ennyi támogatást is jelent ez 
a helyi cégek számára. Ez közel 250.000 Ft, amivel a helyi cégeknek 
ebben a formában segíteni tudunk. Ha pedig a jövőben fennáll még más 
fajta probléma is, akkor az önkormányzat mindent meg fog tenni annak 
érdekében, hogy segítse a helyi vállalkozásokat.

szcs: A 2020-as év a koronavírus-járvány miatt mindenki szá-
mára nehéz, azonban jó hír lehet, hogy ezen időszakban is történ-
tek fejlesztések a településen. Milyen beruházásokat sikerült meg-
valósítani?

Szél István: Az idei évre előirányzott fejlesztéseket sikerrel haj-
tottuk végre. Megtörtént a temetői út, valamint parkoló felújítása 25 
millió forintból. 5 millió forintból az óvoda régi épületének fűtéskor-
szerűsítését is elvégeztük. Még zajlik, de már a végéhez közeledik a 
belvíz-elvezetés hármas üteme Székkutas község belterületén, csaknem 
200 millió forintból. Ezek voltak a legfontosabb fejlesztések, amelye-
ket szerettünk volna végrehajtani.

szcs: Ezen a téren mit tartogat a jövő? Várhatóak újabb beruhá-
zások és fejlesztések 2021-ben is Székkutason?

Szél István: Vannak pozitív hírek is, hiszen jövőre, ebben a nehéz 
COVID-helyzetben is további fejlesztéseket hajtunk végre az óvodán 
– 45 millió forintból történhet meg a villamoshálózat fejlesztése, de 
energetikai korszerűsítés keretében napelemek is kerülnek az épületre. 
Ezzel tulajdonképpen a tálalókonyha kivételével belül is teljesen meg-
újul a székkutasi óvoda. A 47-es főút vonalán járdafelújításba kezdünk, 
és remélhetőleg jövőre a civilek is megépíthetik a sok éve várt civilkö-
zösségi terüket, ahol kemence és kiülő helyek is lesznek. A sportcent-
rum energetikai korszerűsítésének keretében napelem rendszer kerül az 
épületre. Arra kell számolnunk, hogy 2021-ben az önkormányzat költ-
ségvetése ezeket a fejlesztéseket támogatni tudja, és próbálunk takaré-
koskodni, hiszen szükség lesz rá! 

szcs
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Légzésfunkciót és 
oxigenizációt mérő  

készülékek érkeztek
A koronavírusos megbetegedések száma exponenciálisan 

növekszik az országban mindenhol. Dr. Bakos Attila, Szék-
kutas praxisvezető háziorvosa és Szél István polgármester 
egyeztetés után döntöttek úgy, hogy az otthonfekvő betegek 
segítésére oxigénszint mérő készülékeket szereznek be.

„Elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan tudnánk megoldani 
az otthon lévő betegek állapotfelmérését, amivel a mindennapos te-
lefonos konzultáción kívül segíthetnénk.” – kezdte Bakos Attila.

A pulzoximéter egy oxigéntszintmérő eszköz, ami orvosi hasz-
nálatban már nem egy újdonság. A sürgősségi ellátásban, a men-
tőknél találkozhatnak vele a páciensek. Az ujjra csíptethető kis 
gépezet használata egyszerű, digitális kijelzőn jelzi százalékos 
érték formájában a vérnek az oxigénszaturációját. Ha az érték 94 
százalék alatt van huzamosabban, oxigénhiányos állapot léphet 
fel, és ilyenkor sürgősen orvosi tanácsot kell kérni. Ez a gép an-
nak a megítélését szolgálja, hogy mikor jön el az a pont, amikor az 
otthoni karanténban lévő beteget esetleg kórházba kell küldeni.

Székkutason tíz eszközt szereztek be, és november elején 
helyezték őket üzembe. A használatuk nagyon egyszerű és a 
fertőtlenítésük is könnyen megoldható.

A mérőeszközzel a pulzusszámot is figyelemmel követhetjük. 
A jövőben a többi, hasonló helyzetben lévő beteg egészségi álla-
potának figyelemmel követésére is alkalmas lesz a pulzoximéter.

fe

3 kérdés, 3 válasz: 
Székkutas idén is 
pályázott szociális 

tűzifára
Székkutas minden évben pályázik szociális tűzifa támoga-

tásra. Így történt ez idén is: a sikeres elbírálásnak köszönhe-
tően a rászorulók november 30-ig adhatják le az igényeket.

F.E: A belügyminisztérium döntése alapján mekkora 
mennyiségű tüzelő kerül kiosztásra Székkutason?

Szabó Emese: A település minden évben beadja igényét a 
szociális tűzifa támogatásra, önkormányzatunk idén is sikere-
sen pályázott. 110 erdei köbméternyi tűzifát lehet kiosztani szo-
ciális alapon. Megszületett a helyi rendelet, amelyet a bizottság 
jóvá is hagyott. 

F.E: Meddig lehetett pályázni a kérvényezőknek?
Szabó Emese: November 30-ig lehet beadni az igényléseket, 

az egyéni kérelmeket. A bizottság döntése után az elbírálást 
követően a karácsony előtti időszakban, december 10-i héten 
osztják ki a fát.

F.E: Más jellegű tüzelőtámogatást is lehetett igényelni?
Szabó Emese: Született egy másik elbírálás és egy döntés, 

ugyanis az idén az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanya-
gok közérdekű célú, ingyenes átadására hirdetett pályázatot 
a Nébih. Ez azt jelenti, hogy a sikeres pályázat beadását köve-
tően Székkutas település önkormányzata a NÉBIH részéről is 
kap tűzifát, és akár szociális alapon, akár más szempontokat 
figyelembe véve dönthet az önkormányzat, hogy kikhez kerül-
jön. A bizottsági anyag szerint előnyt élveznek a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekeket nevelők, a nagycsaládosok, 
illetve azok, akik rendszeresen kapnak települési támoga-
tást. Így született meg egy névsor, melyen szereplők között 
kiosztásra kerül a fa. Én azt gondolom, hogy mindkét faosztás 
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos személyek-
nek illetve családoknak a fűtési szezont könnyebbé tegyük, 
hiszen tudjuk, hogy az utóbbi években a tűzifának igencsak 
megemelkedett az ára és szállíttatni is körülményes. Biztos 
vagyok benne, hogy azokhoz a családokhoz fog kerülni, akik 
valóban rászorulnak.
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Tisztelt Székkutasi Polgárok!
A jelenlegi járványügyi 

helyzetre való tekintettel 
2020. november 13. nap-
jától a piac területén tar-
tózkodóknak, valamint a 
buszmegállókban és azok 
5 méteres körzetében vá-
rakozóknak kötelező orrot 
és szájat eltakaró maszkot 
viselniük!

Vigyázzon mindenki 
magára és egymásra!

Székkutas Községi 
Önkormányzat
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A székkutasi focipálya mellett kültéri fitneszparkot 
létesített az önkormányzat

A községi önkormányzat a településen élők hasznos sza-
badidő-eltöltését segítő fejlesztések megvalósítására nyúj-
tott be pályázatot a vidékfejlesztési programhoz kültéri 
fitneszeszközök beszerzésére. A pályázat nyert, a község 
összesen 4,89 millió forint vissza nem térítendő forrással 
gazdálkodott, amelyből tizenegy kültéri fitneszeszközt vásá-
roltak.

A fitneszpark építése szeptember közepén kezdődött a 
Sportcentrum 47-es főút melletti részén. A kültéri sportlétesít-
ményt 160 négyzetméternyi területen alakították ki, amelyet 40 
milliméter vastagságú, eséscsillapító gumilapok borítanak. Ez 
védi meg a mozogni vágyók testi épségét. A 11 eszköz között 
multifunkciós erősítő, bordásfal, lovagló, elliptikus sétáló, lá-
bizom-erősítő, hasizompad, kombinált hát- és mellizom-erősítő 
gép, evezőpad, kombinált szörf, derékmozgató és vállkerék is 
található.

Hogy hogyan kell használni a sporteszközöket, egy tábla mu-
tatja meg a székkutasiaknak, amelyen minden eszközről részle-
tes leírás olvasható.

forrás: delmagyar.hu
fotó: Kovács Erika

Szűk körben szerveztek megemlékezést 
október 23-án Székkutason

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tiszte-
legtek a kutasiak október 23-án. A járványhelyzetre való tekin-
tettel szűk körben szervezték meg a megemlékezést. A szerény 
eseményen a lehető legalacsonyabb létszámban történt meg a 
koszorúzás illetve a mécsesgyújtás. 

A civil szervezetek is helyeztek el koszorúkat, az Olvasókör, 
a Polgárőrök helyi szervezete, valamint a Sóshalmi Olvasókör is 
tiszteletét tette. Rostás János kopjafájánál egy szál virág elhelye-
zésével és mécsesgyújtással emlékeztek a megjelentek.

ka
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Jövőre indulhat meg a nagyüzemi csokoládégyártás 
Székkutason – ilyen az élet a „kulisszák” mögött

A gépek eredetileg tavasszal érkeztek volna Olaszország-
ból, de a koronavírus ezt is felülírta. Szél Zsuzsanna kézmű-
ves csokoládékészítő mester erről, és sok más érdekesség-
ről beszélt a Rádió7 Közös nevező című adásában.

Szél Zsuzsanna gyerekként, a nagymamája mellett segédkez-
ve döntötte el, hogy cukrász szeretne lenni. A csokoládé iránti 
szenvedélye sarkallta arra, hogy a cukrász mesterségen belül 
erre a területre fókuszáljon – árulta el a Közös nevező pénteki 
adásában.

Mint mondta, nem egyszerű kitanulni a szakmát, hiszen 
rengeteg kutatást, kísérletet igényel. Szél Zsuzsanna is sokat 
olvasott, folyamatosan fejlesztette magát: míg Szegeden a cuk-
rászatot tanulta, a budapesti Szamos Cukrászdába kézműves 
csokoládékészítő tanfolyamra járt. Jelenleg Budapesten a Szent 
István Egyetem Élelmiszeripari Karán csokoládé-, kávé-, teaké-
szítő mester tanfolyamon tanul.

A csokoládégyárban sok felelősség hárul rájuk, szükséges a 
megfelelő tudás. Többek között gondoskodniuk kell a jó minő-
ségű alapanyagokról, folyamatosan innovatív megoldásokkal 
állnak elő, emellett a megrendeléseket is teljesítik. Ezek Kará-
csony közeledtével egyre inkább megszaporodnak.

A koronavírus miatt több idejük jut arra, hogy a saját minta-
boltjukra koncentráljanak. Eredetileg tavasszal Olaszországból 
érkeztek volna a csokoládékészítő gépek, ám ez akkor meg-
hiúsult. Szél Zsuzsanna elárulta, már csak a végleges össze-
szerelések vannak hátra, ezt követi a „szárazpróba”, amikor is 
alapanyagok nélkül üzemelik be a gépeket. Ha minden rendben 
megy, jövőre kezdetét veheti a gyártás Székkutason.

Szél Zsuzsanna sok különleges ízvilággal dolgozott már: ba-
rackpálinkás-marcipános, bodzás, kekszkrémes, mákos-citro-
mos fehércsokoládés szaloncukor is szerepel a repertoárban. 
Az ízeket Dani Róbert álmodta meg. Ezek a különleges alkotá-
sok mindig egy ötlettel indulnak.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy meg kell becsülni a kézmű-
ves termékeket” – emelte ki Szél Zsuzsanna, hozzátéve, véle-
ménye szerint többet lehet adni egy kézműves termékkel, hi-
szen abban benne van a szívük, lelkük, szeretetük.

forrás: vasarhely24.com
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Minden jog fenntartva!

Családi események
Október hónapban:

Születés: Gábor Zsuzsanna Jordana és Zvara Dávidnak 
Elizabet, Kis Mónika Klaudia és Cséke Ákosnak Izabella 
utónevű gyermekük.
Házasságkötés: Posztós Brigitta és Posztós Imre
Elhalálozás: Kis Imréné Tóth Judit, Rostás Sándorné Szat-
mári Magdolna.

Véradás Székkutason
2020. október 21-én a Magyar Vöröskereszt Hódmező-

vásárhelyi és Székkutasi Szervezete véradást szervezett a 
Murgács Kálmán Művelődési Házban. Közel 40 véradó jelent 
meg, hogy karját nyújtsa az életmentő véradásra.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a véradást követő ven-
déglátás ugyan elmaradt, azonban ismételten köszönetet 
mondunk a szép számban megjelent véradóknak, akikre jö-
vőre is számítunk.

A 2021-re tervezett véradások pontos dátumát a Kutasi Hí-
rek januári számában fogjuk közölni. 

Továbbá gratulálunk Daraki József több mint ötvenszeres 
véradónak, aki megnyerte a Magyar Vöröskereszt vásárhelyi 
véradókampányának fődíját, egy új kerékpárt.

Magyar Vöröskereszt Székkutasi Szervezete

JELENTKEZZEN 
POLGÁRŐRNEK!

Magyarországon a Polgárőrség 30 éve járul hozzá a 
közrend és közbiztonság megszilárdításához, a bűnözés 
megelőzéséhez. Az Országos Polgárőr Szövetség és tag-
szervezetei stratégiai partnerei a Rendőrségnek, a Kataszt-
rófavédelemnek, a települési önkormányzatoknak és más 
a közrend fenntartásában szerepet játszó rendészeti szer-
veknek. A Polgárőrség kormányzati támogatásban részesül, 
tevékenységét törvény szabályozza, tagjait a közfeladatot 
ellátó személyeknek járó kiemelt védelem illeti meg.

Szeretne biztonságosabb környezetben élni? 
Tegyen érte!

Ha szeretne a közvetlen lakó és szociális környezetének 
értéket adó önkéntes munkát végezni, lépjen be a Polgár-
őrségbe, várjuk jelentkezését!

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!

További információ:

Székkutasi Polgárőr Egyesület
Uhrin József elnök tel.: 06 30/619-7374

Varró Sándor Vilmos alelnök tel.: 06 20/248-5382
Varga Árpád Attila titkár tel.: 06 30/243-1201


