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Elhunyt Székkutas korábbi
aljegyzője, megbecsült
köztisztviselője,
Varjúné Rostás Éva
Fél éve még arról számoltunk be, 40 év munkaviszonya és nyugdíjba vonulása alkalmából oklevelet vehetett át. Március 23-án, kedden kaptuk a szomorú hírt.
Elhunyt Székkutas korábbi aljegyzője, megbecsült köztisztviselője Varjúné Rostás Éva, aki 40 éven át szolgálta
a kutasiakat az önkormányzat, illetve a kormányhivatal
munkatársaként.
Még tavaly októberben írtuk meg, 40 év munkaviszony
után nyugdíjba vonulása alkalmából oklevelet vehetett át
Varjúné Rostás Éva, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának munkatársa Juhász Tünde kormánymegbízottól.
Varjúné Rostás Évát akkor meginterjúvoltuk, és egy kis
szakmai életútösszegzésre kértünk: 32 évig a székkutasi
polgármesteri hivatalban és elődjénél, majd szintén Székkutason, de 2013. január 1-től már a megyei kormányhivatal alkalmazottjaként, mint települési ügysegéd látta el
közfeladatait, az utóbbi hónapokban pedig a vásárhelyi
kormányhivatalban is besegített két napot egy héten.
Pályáját 1980. július 1-én kezdte a Székkutasi Tanács VB
szakigazgatási szervénél. A 40 év során változó munkakörökben dolgozott, volt igazgatási előadó, majd jegyzőhelyettes, azután – amikor ennek megváltozott az elnevezése – aljegyzőként dolgozott a településen 15 éven át.
Mint elmondta, nagyon szerette munkaköreit a közszolgálatban, nyugdíjas éveit pedig unokáival szeretné tölteni.
Erre nagyon rövid idő adatott…
Nyugodjon békében!
forrás: vásárhely24.com/
Szombat Mihály

Általános iskolai beiratkozás
a 2021/22-es tanévre
Időpontja:
2021. április 15. (csütörtök)
2021. április 16. (péntek)

8 órától 19:00 óráig
8 órától 19:00 óráig

Az általános iskolákba elektronikus úton – a Kréta
rendszeren keresztül – is be lehet iratkozni.
A részletes eljárásrendről a későbbiekben az iskola
honlapján tájékozódhatnak az érintett szülők.

Elhunyt Böjti Gábor,
Székkutas fotós-krónikása

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Böjti Gábor, Székkutas fotós-krónikása. Az elmúlt 50 évben szinte minden Székkutasi eseményen részt vett, megörökített,
fotózott, évről-évre a falut járta és évszakról évszakra
nagyszerű fotókat, emlékeket készített Székkutas mindennapjairól is.
Nem volt olyan esemény az elmúlt 50 évben, ahol ne
készített volna kordokumentumokat a településről...
fe
forrás: vasarhely24.com

Gólyafészket
telepítettek
a Németh László utcában
Egy gólyapár már az elmúlt évben is próbált fészket építeni a Németh László utcában, most a nemzeti park és az
áramszolgáltató munkatársai siettek a segítségükre, hogy
könnyebbé tegyék a gólya-családalapítást.
Az elmúlt évben egy gólyapár a Németh László utcán szemelt ki magának egy villanyoszlopot. A fészeképítő „munkálatok” meg is kezdődtek, ám a beköltözés végül mégis elmaradt.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága azonban bízik abban,
hogy egy kis segítséggel idén talán nem marad el a családalapítás, így az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel együttműködve egy fészekmagasítót helyeztek el a szóban forgó oszlopon. Nem csak
a magasító került a helyére, hanem a fészekalap is, amelyhez
a korábban a gólyák által összehordott anyagokat, ágakat és
rőzséket használták a szakemberek. Ez talán egy kis segítséget
jelent majd a gólyapár számára, hogy idén is visszatérjenek és
fiókákat neveljenek.
Kíváncsian várjuk a fejleményeket és bízunk benne, hogy a
gólyapár hamarosan a Németh László utcát választja családalapításul.
szcs
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„A védőoltás életet menthet”
– interjú Szél István polgármesterrel

Székkutas Község Önkormányzata segíti a helyieket a
járványhelyzetben is, emellett már tervezi az idei beruházásokat. A projektek a közvilágítást, a járdákat, valamint az
utakat érintik elsősorban, de az óvoda épületét is felújítják
még ebben az évben. Szél Istvánnal, Székkutas polgármesterével beszélgettünk.

Hogyan segítik az önkormányzat munkatársai a kutasiak
hétköznapjait a járványhelyzetben?
Nagyban befolyásolja mindannyiunk életét a covid, ez Székkutason sem működik másképp. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy könnyítsük a helyi lakosság életét. Itt az első és
legfontosabb, hogy azok számára, akik nem tudtak, vagy nem
tudnak regisztrálni a vakcinára, az önkormányzat segítséget
nyújt. Már csaknem 100 székkutasinak tudtunk segíteni a vakcina-regisztrációban, így könnyebben juthatnak vakcinához az
érintettek. A segítséget a helyi könyvtárban vehetik igénybe a lakosok. Mindenkit, akit a hódmezővásárhelyi oltóponton oltanak,
és nem tudja megoldani a közlekedést, a megfelelő óvintézkedések mellett a helyszínre szállítunk. Ezzel a szolgáltatással már
csaknem 50 székkutasi polgárnak tudtunk segítséget nyújtani.
Ezen felül minden helyi háztartásnak a Johannita Segítő Szolgálat jóvoltából egy édességcsomagot tudtunk eljuttatni. Ezek
azok a történések, amik az elmúlt egy hónapot jellemzik Székkutason. Próbáljuk a lehető legtöbb segítséget megadni. Természetesen működik az óvoda is, erre a szülőknek igénye van.
Mintegy 20 gyermek van a székkutasi óvodában, az intézmény
munkatársai minden járványhelyzettel kapcsolatos biztonsági
előírást betartanak. Mindezek mellett zajlik az önkormányzatban is a munka, hiszen a fejlesztések sem állhatnak le. Újabb
terveket szeretnénk letenni az asztalra a képviselőtestület számára azzal kapcsolatban, hogy a következő 4-6 évben milyen
fejlesztéseket valósítanánk meg a településen.
Milyen fejlesztéseket terveznek a közeljövőben Székkutason?
Saját önerőnkből szeretnénk megújítani a közvilágítási rendszerünket. Ha minden a tervek szerint halad, akkor idén nyáron
mind a 300 lámpatestünk lecserélése meg fog történni, ezek
helyére korszerű LED-es világítás kerül majd. Ez azt jelenti,
hogy egy sokkal olcsóbb és kedvezőbb működtetési formát fogunk eszközölni a közvilágítási rendszerünkben. Ezt a magyar
és állami tulajdonú MVM-mel közösen fogjuk kivitelezni. Én azt
gondolom, hogy április hónapban a szerződés megkötésével
meg fog indulni a fizikai megvalósítás is, és már ősszel egy még
korszerűbb településen élhetnek majd a helyiek. Jelen pillanatban is van 8 olyan lámpatest felszerelve a Béke utca elején, ami
megmutatja a helyieknek, hogy milyen fénykülönbségek lesznek majd az utcákban. Ezen dolgozunk most. Ez a legfontosabb,
amit ebben az évben szeretnénk megcsinálni.

Milyen egyéb beruházásokra számíthat még a lakosság?
Tervezzük az óvoda épületét érintő felújítást is. Ez több mint
30 millió forintból fog megvalósulni. Lesz járdaprogramunk,
közösségi kemenceterünk, de aszfaltozni is fogunk a Kossuth
utcában is. A belvízelvezetés 4. ütemében is folyamatban van
a tervezés. Mintegy 250 millió forintos projektet adtunk be,
amelynek kivitelezése – pozitív elbírálás után – még idén meg
is kezdődhet. Székkutason a Herbária és a termelőszövetkezet
a legnagyobb foglalkoztatóink ezért tartozunk nekik ennyivel,
hogy megoldjuk a belvízmentesítésüket. Természetesen a településen van néhány olyan utca, aminek szintén szeretnénk
megoldani a belvízmentesítését. Ez várható 2021-ben. Már azon
is dolgozunk, hogy a következő európai uniós ciklusban mit szeretnénk megcsinálni.
Mikorra valósulhatnak meg az említett beruházások?
Egyelőre az időjárás nem engedi, hogy elkezdjük a beruházásokat. Emiatt az óvoda, az út aszfaltozása, a járdaprogram, de a
belvízelvezetést érintő munkálatok is csak akkor kezdődhetnek
meg, ha beköszönt az igazi tavasz.
Mit üzenne a kutasiaknak polgármesterként?
Kitartást kívánok mindenkinek ebben a nehéz időszakban.
Remélhetőleg már a vége felé járunk. Mindenkit arra kérek,
hogy regisztráljon a koronavírus elleni védőoltásra, mert a vakcina életet menthet. Vigyázzunk egymásra, segítsük egymást, ez
a legfontosabb most. Legyünk türelmesek ebben az élethelyzetben. Ennél többet nem igazán tehetünk. Foglalkozzunk a családunkkal, a barátainkkal, embertársainkkal és saját magunkkal.
ká

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Székkutas Község Önkormányzata 2021. március 5. napjától a Murgács Kálmán Művelődési Ház aulájában nyújt
segítséget – előzetes telefonos bejelentkezés alapján – a
vakcinainfo.gov.hu oldalon történő regisztrációban.
Ezen az oldalon lehet regisztrálni a koronavírus elleni
oltásra. Az oltás önkéntes és ingyenes.
Amennyiben szeretné felvenni a védőoltást és az önkormányzat segítségét kérni a regisztrációban, úgy a
+3630/537-3593-as telefonszámon foglalhat időpontot.

Minden székkutasi
háztartást megleptek
egy-egy édességcsomaggal
Édességcsomaggal lepte meg a
Székkutasi Önkormányzat a lakókat, a Johannita Segítő Szolgálat
édességcsomagját minden házhoz
önkéntesek és az önkormányzat
munkatársai vitték ki március első
felében. A településvezetés korábban minden 60 év felüli lakónak
maszkokat is ajándékozott.
fe
forrás: vasarhely24.com
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A Baan’s Kitchen Székkutasra is megérkezik!
Vadonatúj és igazán különleges vendéglátó egység érkezik Székkutasra. A 47-es út mentén hamarosan megnyílik a
Baan’s Kitchen, ahol nem ismernek tréfát, ha tökéletes, ínycsiklandozó és igazán különleges hamburgerekről van szó.
Az ember életében vannak sorsfordító véletlenek. Megeshet
az is, hogy beiratkozunk egy KRESZ-tanfolyamra, az oktatásra
járva pedig észreveszünk egy kiadó garázsüzletet. Hetente többször elsétálunk előtte és a kiadó üzlethelyiség tábla piszkálni
kezdi a fantáziánkat. Mi lenne ha…? A sokadik alkalom után
felhívjuk a táblán szereplő telefonszámot, csupán a kíváncsiság
miatt. A beszélgetést követően az ötlet továbbra is ott motoszkál
a fejünkben és úgy döntünk, belevágunk, hamburgerezőt nyitunk, hiszen mindig azt tanultuk, hogy több lábon kell állni, a
kútfúrás mellett pedig akár egy kis extrajövedelmet is eredményezhet, ha sikerül eladni néhány egyszerű hamburgert.
Így esett, hogy Bán Tamás és felesége elindította a Baan’s
Kitchen-t, ami azóta megkerülhetetlen és minőségi brand lett,
ha hamburgerekről van szó. Tamás korábban kútfúrással foglalkozott, egy „finom véletlennek” köszönhetően ma viszont már
a vendéglátás a főprofil, amelyet maximális odaadással végez, a
mostani nehéz helyzetben is.
„A járványhelyzet nekünk sem kedvezett, ha nincs ez az
egész, akkor a terveink szerint akár már 6-8 üzletnél is tarthatnánk, három-négy megyében. Az elmúlt egy évben viszont inkább kicsit talán visszafejlődtünk, de egyszer ezen is túl leszünk.
Több helyen működik a kiszállításunk, ez biztosít egy olyan forgalmat, hogy fennmaradjunk, de ez most valóban egy nehéz
időszak. Akciók kellenek, újdonságok, játékok, fontos hogy a
köztudatban maradjunk, de a vendéglátásból megélni most nagyon nehéz” – hangzik a válasz annak kapcsán, hogy ők miként
élik meg a mostani nehéz helyzetet.
Ennek ellenére mégis rengeteg a terv és Tamás hangjában
érződik az optimizmus. A fejlődés és a fejlesztések a Baan’s
Kitchennél nem számítanak kérdésnek, hanem a hétköznapok
részei, így hamarosan Székkutason is üzlet nyílhat. Egyelőre elviteles kínálattal, ám amint visszatérhetünk a régi életünkhöz,
az étterem rész is megnyithat!
„Érdekes, hogy miként jött a székkutasi Baan’s Kitchen ötlete. Van egy engedélyezés alatt álló üzemünk Orosházán, így
hetente többször tesszük most meg a Szeged és Orosháza közti utat. Többször feltűnt, hogy Székkutason épült egy csinos, új
ingatlan a főút mentén, viszont nem tudtuk, hogy kié. Üzletileg talán merész vállalkozásnak tűnik egy 80 négyzetméteres,
beülős éttermet kialakítani egy Székkutas méretű településen,
mégis látunk ebben fantáziát. Az átmenő forgalomra mindenképpen szeretnénk alapozni, hiszen Csorvásig nem igazán van
megállási lehetőség, a 47-es Vásárhelyt és Orosházát is elkerüli, az ember nem igazán tud megállni egy szendvicset megenni
vagy egy kávét elfogyasztani. Székkutason viszont keresztülhajtunk, az üzlethelyiség a főútvonal mentén van. Szeretnénk
megtanulni, hogy ezt miként kell jól csinálni, hiszen nem titkolt
célunk, hogy országos hálózattá fejlődjünk, így tapasztalatot
kell gyűjteni, hogy milyen az, amikor nem csak egy lakótelepet vagy a környéket látjuk el, hanem az átmenő forgalmat is.
Ez egy referencia étterem lenne, ahol minden termékünk és
szolgáltatásunk elérhető lesz, a legkülönlegesebbek is. A későbbi üzletek dolgozóinak kiképzését is itt képzeljük el, így egy
tágas konyhát igyekeztünk kialakítani, hogy legyen lehetőség
megtanulni a hamburgerek elkészítésének csínját-bínját, hogy
a minőséget és a színvonalat bárhol tudjuk tartani” – folytatja
Tamás.
Eddig jól hangzik, de a lényegi kérdés persze az ízekkel kapcsolatos. Hogy mitől különleges, esetleg más, a Baan’s Kitchen.
Nos, az erre adott válasz során pedig elkerülhetetlen, hogy ös�szefusson a nyál a szánkba és ne korogjon egyet a pocakunk.

„Nagyon komoly gondot fordítani arra, hogy saját alapanyagokkal dolgozzunk. Ez alól egyelőre a hamburger buci a kivétel,
amit a mi igényeink alapján, de egy külsős pék készít el. Minden
mást viszont mi csinálunk. Mi daráljuk a húst, mi formázzuk,
fűszerezzük és pogácsázzuk. Mi készítjük az összes szószunkat! Nálunk minden nagyon Baan’s-os, minden nagyon egyedi,
mindenben van egy kis plusz pikáns dolog, egy olyan izgalmas
dolog, amit máshol nem lehet megkóstolni. Persze itt is zöldségek, szószok és hús van a hamburgerben, de mégis mindent
másképpen készítünk, mint bárhol máshol. Most például egy új
hamburgerrel készülünk, amiben lesz egy uborka relish, meg
egy baconjam. Ezek nem klasszikus hamburger összetevők.
Szoktak rakni uborkát a hamburgerbe, kígyóuborkát, csemegeuborkát, de ez eddig terjed. Mi viszont ebből készítünk egy főzött,
nagyon intenzív ízű, nagyon fűszeres és különleges alapanyagot.
A bacont is sokan alkalmazzák. Megsütik, belerakják a hamburgerbe. Eddig mi is ezt csináltuk, most viszont egy egész más
összetevőt kísérleteztünk ki. Ez például egy fontos különbség,
ilyet nagyon kevesen csinálnak. Változatosak az alapanyagaink
is. A hamburgerbe általában marhahúst szoktak tenni, de van,
aki esetleg valamilyen formában rak mellé csirkét. A mi hamburgereinkben ehhez képest csirke, sertés, vaddisznó, szarvas,
de néha még birka vagy lazac is előfordul. Nem mindig tartunk
mindent étlapon, de nagyon sokat kísérletezünk. Nálunk nem
attól különbözik két hamburger, hogy az egyikben gomba van,
a másikban pedig kukorica, hanem ennél sokkal összetettebb
dolgokról van szó. Vannak alapanyagok, amit számtalan formában elkészítünk. A hagymát például van, hogy csak felszeljük,
vagy megsütjük, esetleg bebundázzuk vagy megfőzzük lekvárnak, és lehet, most van, amit kihagytam. Szeretjük megadni a
dolgok módját” – ad lökést éhségünknek Tamás.
A kutasi Baan’s Kitchen a tervek szerint március utolsó hétvégéjén a helyiek előtt, elviteles formában megnyit. Mint kiderült
ennek egyetlen elszívóernyő motor híja van, amely Szekszárdról
érkezhet a napokban. Ha esetleg ez késik, akkor a nyitás is tolódhat egy hetet, utána viszont a Baan’s életérzés Székkutast is
eléri a maga változatos és különleges formájában.
szcs

Madárodút helyeztek ki
a Líbor Ilona Óvodában
Lengyel György, a
Körös-Maros Nemzeti Park tájegységvezetője járt a Székkutasi Líbor Ilona
Óvodában.
Az „Egy a Természettel”
Vadászati
és Természeti világkiállítás Madárodú
Kihelyezési Akcióprogram keretében,
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
közreműködésével,
6 énekesmadár odút
adott át, melyeket
az óvoda udvarán
helyezünk ki.
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Szél István: Székkutas nem áll meg a fejlődésben!
Megszületett az idei költségvetés Székkutason, ahol a nehéz
gazdasági helyzet ellenére is arra törekszünk, hogy ne szűnjenek meg munkahelyek és szociális juttatások, illetve ne álljanak
le fejlesztések – jelentette ki a Promenad.hu-nak adott interjújában Szél István. A polgármester elmondta, folyamatosan készülnek tanulmánytervek a jövőbeli beruházásokhoz a községben,
hogy az továbbra is Hódmezővásárhely és Orosháza kertvárosias része maradjon.
– Hogyan tudná jellemezni Székkutas 2021-es költségvetését?
– Stabil, biztos alapokon nyugvó és takarékos költségvetésről
beszélhetünk, amit 457 millió forinttal, hiány és hitelfelvétel nélkül
fogadtunk el. Arra törekszünk, hogy munkahelyeket ne szüntessünk
meg, a fejlesztéseink ne álljanak le, és a szociális juttatásainkat se
érje hátrány. Emellett meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi helyzet
nemcsak az embereknek és a vállalkozásoknak, hanem az önkormányzatoknak sem könnyű.
– Ez a 457 millió forintos főösszeg a korábbi évekhez képest
milyennek minősül?
– Ebben az évben a pandémia miatt 88 millió forintos adóbevétellel számolunk – ez tavaly 95 millió forint volt. A település adóbevétele
az iparűzési, az építmény és a kommunális adóból tevődik össze,
melyek által fenntartható az az infrastruktúránk, ami egy kistelepüléshez képest kiemelkedő. Nagyon büszkék is vagyunk rá! Az utóbbi
években ugyanis közösen Hódmezővásárhely és Orosháza kertvárosias részévé építettük Székkutast.
– Hogyan befolyásolta a tervezést a koronavírus-válság okozta gazdasági környezet?
– Tavaly ilyenkor még senki nem várta azt, hogy a vírus ilyen mértékű problémákat okoz a gazdasági és önkormányzati szektorban.
Több mint 3 millió forintot költöttünk el a védekezésre, például védőfelszerelésekre, fertőtlenítőkre, polgárőri támogatásra és maszkvásárlásra. Ezeket a költségeket természetesen tavaly év elején nem
terveztük be.
A térségben egyedülálló módon nyújtunk segítséget a helyi vállalkozóknak. Ez abból áll, hogy az önkormányzati bérleményekben
működő és a vírus által érintett vállalkozásoknak jelentős kedvezményeket biztosítunk, ami a községnek tavaly és idén is összesen 1
millió forint kiesést jelent.
Mindezt figyelembe véve kellett felelős vezetőként a képviselő-testülettel közösen, a polgármesteri hivatal javaslatára megalkotni
a költségvetést.
– Mik az idei büdzsé fő prioritásai?
– Idén is rengeteg fejlesztésünk lesz. Egy 2020-ban megnyert pályázat által a Líbor Ilona Óvodában többek között megvalósul a belső falfelületek komplett festése, az elektromos rendszer felújítása, a
fűtés korszerűsítése, valamint egy napelemes rendszer kiépítése is.
Az elnyert támogatás összege 28,5, az önkormányzati önerő összege
6,7 millió forint.
A belterületi vízelvezetés negyedik üteme során a legnagyobb
adófizetőnknek, a Herbáriának kedvezünk, ezért új, zárt medrű csapadék-vízelvezető rendszer épül a Kamilla és Alkotmány utcákon.
Folytatjuk a belvíz elleni védelmet a József Attila és a Maczelka Gábor utcákban is, illetve a Hídi Mihály és a Németh László utcákban
is várhatók munkálatok. A fejlesztéssel érintett csapadék-vízelvezető
szakaszok hossza összesen 2500 méter.
A Magyar Falu Program keretében a Vásárhelyi úton járdafejlesztést tervezünk, továbbá új térköves járda épülhet a Trianon térnél és
a Posta mellett, a Bem utcán. Sorolhatnám még tovább is…
Ami a szociális támogatásainkat illeti, felsőoktatási ösztöndíjra,
babakötvényre és civil szervezetek számára több millió forintot különítettünk el, egyetlen forintot sem elvonva, mivel mind-mind nagyon
fontosak a település életében.
Emellett már folyamatosan készülünk a következő európai uniós
ciklusra: tanulmányterveket készítünk a jövőbeli beruházásokhoz.

– A szomszédos Hódmezővásárhely vezetője arról panaszkodik, a kormányzati elvonások, az iparűzési adó lefelezése „ellehetetleníti” a várost. Ön viszont azt mondta, hogy a nehéz helyzet ellenére sem áll meg Székkutas, hanem tovább fejlődik. Mi a
titok, hogyan lehet alkalmazkodni az új kihívásokhoz?
– Dolgozni, kooperálni és egyeztetni kell helyi vállalkozókkal és a
képviselő-testület minden tagjával -– pártállástól függetlenül! Ebben
a helyzetben senkinek sem könnyű, de meg kell oldani a problémákat, és nem szabad másra mutogatni. Bennünket is érint az iparűzési
adócsökkenés, de vállalkozókkal beszélgetve azt látom, hogy nekik
hatalmas segítség az egyszázalékos könnyítés, mivel van olyan, akinek ez több százezer forintos megtakarítást jelent. Az pedig Székkutas település jelene és jövője szempontjából is kiemelten fontos,
hogy talpon maradjanak, és aztán egyre erősödjenek a helyi vállalkozások és megtarthassák a munkahelyeiket.
A Magyar Kormánynak pedig köszönjük az erőfeszítéseket, amiket értünk tesznek.
forrás: promenad.hu/Megyeri József

ANYAKÖNYVI HÍREK
December hónapban
Születés: Prágai Nóra Emília és Rárósi Zsoltnak
Bence utónevű gyermekük
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Csala Ferenc, Földi Bálintné Kerekes Julianna, Lévai Józsefné Rácz Klára Julianna, Mucsi Sándor,
Rostás Ferencné Nagygyörgy Ida Ibolya
Január hónapban
Születés: Hódi Edina és György Viktor Tamásnak Lora,
Domján Katinka és Tóth Istvánnak Boglárka Katinka utónevű gyermekük
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Fejős József, Lencse Imre, Sápi-Nagy Istvánné Pap Etelka
Február hónapban
Születés: Ambrus Edit és Herczeg Ferencnek Balázs utónevű gyermekük
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Forrai István, Héjja Ferenc, Kokovai Jánosné
Kis Margit Katalin, Verók Sándorné Czékmán Jusztina

Felhívás gépkezelő, parkgondozó
munkakör betöltésére
Székkutas Község Önkormányzata pályázatot hirdet gépkezelő, parkgondozó munkakör betöltésére.
Munkavégzés helye: Székkutas, Béke utca 2.
A munkakör betöltéséhez T kategóriás vezetői engedély szükséges.
A fényképes önéletrajz benyújtásának módja:
• Postai úton a pályázatnak Székkutas Község Önkormányzat
címére történő megküldésével (6821 Székkutas, Béke u. 2.)
• Személyesen a polgármesteri hivatalban
• E-mailben a titkarsag@szekkutas.hu e-mail címre. Az e-mail
üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kívánt pozíciót.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidőben is!
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Székkutasról az országos médiába – interjú Héjja Anettel
A székkutasi származású újságíró dolgozott a Rádió7-nél, az
MTI-nél, a Rádió1-nél és a Music FM-en, valamint az RTL Klubnál és a Hír TV-nél is. Jelenleg a Retro Rádió reggeli Bochkor!
című műsorának tagja, hírszerkesztő-hírolvasója és az ország
egyik legismertebb ebének, Málnának a tulajdonosa – vele beszélgettünk.
V24 – kérlek, beszélj gyermek és fiatalkorod életrajzáról,
hol és hogyan nőttél fel, illetve melyek voltak életed azon
eseményei ekkor, ami hatással volt későbbi pályádra?
Csodaszép gyerekkorom volt- köszönhetően a szüleimnek.
Támogattak a hétköznapinak egyáltalán nem módható álmaimban és, amikor kellett visszahúztak a való életbe. ( Volt erre is
nem egy példa) Valószínűleg emiatt is, de a mai napig „háttérországként” gondolok Székkutasra, ahol életem meghatározó
éveit töltöttem. Ahova, most is jó hazamenni, ugyan változik,
fejlődik, de mégis megmaradt olyannak, amire gyermekkoromból emlékszem. Abszolút a nevetés, a vidámság és a gondtalanság jut eszembe, ha a fiatalságomra gondolok.
V24 – Hogyan indult pályafutásod a médiában?
Nagyjából 25 éve, a hódmezővásárhelyi Rádió7-ben indult
minden, gimnazistaként egy hétvégi fiatalokhoz szóló műsorban kaptam lehetőséget. Érdekes és izgalmas volt, egy olyan
pluszt adott az életemhez, ami meghatározta a további döntéseimet a jövőmet illetően.
V24 – Hol fordultál már meg pályád során?
Szerencsés vagyok, mert számos országos rádiónál és televíziónál lehetőséget kaptak az elmúlt években. A hírek nekem az
igazi, szóval a legtöbb csatornánál a munkaköröm is eköré épül/
épült. Budapesten a Rádió1-nél kezdtem a 2000-es évek elején,
de ott voltam a 89.5 Music Fm-nél az indulástól egészen a végéig, dolgoztam az MTI csapatában, mint ahogy az RTL Klubnál
és a Hír Televíziónál is. Ültem mikrofon előtt és dolgoztam a
háttérben is szerkesztőként, főszerkesztőként
V24 – Kikkel dolgoztál együtt, kik voltak hatással karrieredre?
Rengeteg ismert, számomra meghatározó személlyel volt
szerencsém együtt dolgozni. Valahol, valamelyik rádióban biztosan kollégák voltunk – szoktuk mondani viccesen, de ez tényleg
igaz. Sok olyan ember van, akiket tisztelek azért, amit elértek,
Erős Antónia például egy ilyen médiaszemélyiség.
V24 – Mesélnél mostani munkádról, munkakörödről, napi
tennivalóidról a laikusoknak is?

Tavaly
augusztusban indult a Retro Rádió új reggeli műsora,
a Bochkor!, melynek a
hírolvasó-hírszerkesztője vagyok. A hírek
mellett részt veszek a
négyórás
műsorban
is. Hétfőtől péntekig
reggel 6 és délelőtt 10
óra között ébresztjük
a minket hallgatókat a
világ minden részéről.
Nyilván a munka nem
ér véget 10 órakor és
nem is 6 órakor kezdődik. Egy-egy műsort
napi többórás háttérmunka előz meg.
V24 – Van-e még valami, amit feltétlenül meg szeretnél valósítani a szakmán belül, vagy az életben?
Minden rádiós álma a legnagyobb és legnépszerűbb kereskedelmi csatornánál dolgozni, ráadásul a leghallgatottabb reggeli
műsorban. Mérhetetlenül hálás vagyok a lehetőségért. Nyilván
nem szeretnék csalódást okozni, sem magamnak-sem másoknak. Az elmúlt években a legnagyobb lecke, amit megtanultam
az-az, hogy mindig fejlődni kell! Szóval én mindig fejlődni szeretnék a munkámban is. És vannak terveim a magánéletemet
illetően is.
V24 – Az ország egyik legismertebb ebe is nálad van, mesélj Málnáról!
Nagy állatbarát vagyok, jelenleg is van 2 kutyám. Málna 8
éves lesz, Vendi pedig 5. És igen, Málna talán az ország egyik
legismertebb kutyalánya. 8 hetesen került a média világába,
az egykori 89.5 Music Fm-nél kezdte pályafutását. A csatorna
Facebook oldalának és a műsorvezetőknek köszönhetően kicsit mindenki úgy érezte, hogy Málna az Ő kutyája is. Így van
ez egyébként ma is. Miután Bochkor Gábor és Málna az előző
rádióból már ismerik egymást, adott volt, hogy Málna a Retro
Rádióban is szívesen látott eb legyen.
forrás: vasarhely24/
Szombat Mihály

Kőrisfákkal lett gazdagabb Székkutas
Székkutas Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Agrárminisztérium által meghirdetett Településfásítási Programban.
A pályázat keretében összesen 16 db magas kőrisfát ültettek
el, többek között a Líbor Ilona Óvoda és a Gregus Máté Általános Iskola udvarára, valamint a Sportcentrum területére. A fák
kiültetésében nyújtott segítséget ezúton is köszönjük a Gregus
Máté Bio Kertbarát és Faluszépítő Egyesület vezetőjének, Mihály
Ferencnek.
Székkutas Község Önkormányzata
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Ez történt Székkutason 2020-ban – I. rész
Nem a megszokott rendben telt Székkutason a 2020-as év,
hiszen a községben élők és dolgozók életét és munkáját is
befolyásolta a koronavírus-világjárvány. Összefoglalónkban
a január és június közötti történéseket mutatjuk be, a teljesség igénye nélkül.
Január
Tavaly januárban az országban 10 helyszínen, összesen 39
kukorica hibridet tesztelt a Gabonatermesztők Szövetsége és
a Vetőmag Szövetség. A kísérletben Székkutas is részt vett, ráadásul kiemelkedő eredményekkel szerepeltek a községet ölelő földterületek. A kísérletek alapján megerősítést nyert, hogy
Székkutason jó kukorica termőföldek vannak, hiszen az igen
korai érésű fajtáknál a 14,7 tonnás hektáronkénti hozam is jellemző volt, ami a kísérleti területek között a legmagasabbnak
számított.
Február
Hatodik alkalommal rendezték meg tavaly februárban Székkutason a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű eseményt. Kovácsné Rostás Erzsébettel, a Székkutasi Olvasókör elnöke így
nyilatkozott: „Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos egy ekkora
település és a Murgács Kálmán Művelődési Ház számára, mivel
szabadon választható lehetőségekből kínáltunk programokat
a község lakosságának. Próbáltunk olyanokat is becsalogatni,
akik esetleg nem rendszeres látogatói a művelődési háznak”. A
rendezvényen fellépett az Arpeggio Nouvo, de tartottak néptánc
foglalkozást és megszervezték az Örökifjak Klubjának jubileumi
bemutatkozását is.

Március
A Murgács Kálmán Művelődési Házban rendezték meg a Nőnapi ünnepséget, március 9-én este. A rendezvényen Szél István
polgármester köszöntötte a hölgyeket, később pódiumjátékkal,
versekkel és dalokkal folytatódott a műsor – de erről már Kautzky Armand, Jászai Mari-díjas magyar színművész, szinkronszínész és Udvarhelyi Boglárka operaénekesnő gondoskodtak.
Április
A márciusi hónap után – amikor megjelent országunkban is
a koronavírus – az április Székkutas számára is a felkészülésről,
a megfelelő óvintézkedések bevezetéséről és a járványhelyzetben érvényes szabályok kihirdetéséről, betartásáról és betartatásáról szólt.
Május
Az elmúlt év májusában Székkutas polgármestere és alpolgármestere is lemondott a nettó bérének mintegy húszszázaléknyi költségtérítéséről, ezzel segítve a településen a védekezést
az új típusú koronavírus-járvány okozta egészségügyi és gazdasági veszélyhelyzetben. Ez azt jelenti, hogy Szél István és Rostás
Péter felajánlásával a tavalyi évben közel 800 ezer forinttal bővül
a veszélyhelyzeti alap.
Június
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.
ká

Hírek az oltáshelyzetről
A koronavírus helyzettel és
védőoltásokkal kapcsolatban
lapunk megkereste Székkutas
háziorvosát, Dr. Bakos Attilát,
akitől részletes tájékoztatást
kaptunk.
Ahogyan sajnos nő a megbetegedések és halálozások száma,
úgy fokozódik az érdeklődés a
védőoltásokkal
kapcsolatban.
Aki még nem tette, regisztráljon
a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Ha
nehezen boldogul a számítógépekkel, kérje ebben jártas ismerőse, hozzátartozója segítségét a
szükséges saját e-mail cím létrehozásához és a regisztráció elvégzéséhez. A háziorvosok a Kormányhivatalok által szigorúan meghatározott sorrend szerint
haladhatnak az oltással, hetente frissülő új listák alapján. Háziorvosa, esetleg az Oltópont megbízásából fogják Önt behívni,
de csak akkor, amikor Ön sorra kerül. Kérjük, ne érdeklődjön
telefonon, személyesen azzal, hogy mikor kerül sorra, mert ez
nem az orvoson, hanem az oltási listán múlik. Szakembereink
megfeszített tempóban dolgoznak, kérjük továbbra is megértő
türelmüket. Az oltás előtt közvetlenül az orvos átnézi az Ön kartonját. Akkor is tehet még fel kérdéseket aggályai eloszlatására,
amikor időpontot ajánlanak Önnek az épp elérhető védőoltás
kapcsán. Az vakcinák között „szimpátia” alapján persze lehet
válogatni, de nem feltétlen jó stratégia.
Minden oltóanyag a Magyar Hatóságok szerint biztonságos,
a ritka mellékhatások egyelőre nem kerültek tudományos bizonyítékok által megerősítésre. A napokban az Európai Uniós
Gyógyszerügynökség (EMA) az AstraZeneca oltással kapcsolat-

ban adott ki állásfoglalást: a vakcina biztonságosan alkalmazható, nem igazolódott összefüggés a nagyon ritka esetekben
észlelt súlyosabb események és az oltás között. Az alábbi (nagyon ritka) oltási reakciók észlelésekor konzultáljon orvosával:
légszomj, erős mellkasi vagy gyomorfájdalom, extrém duzzanat
vagy hidegség a karokon vagy a lábakon, súlyos vagy súlyosbodó
fejfájás, homályos látás az oltás után, tartós vérzés, többszörös
kis véraláfutások, vöröses / lilás foltok, bőr alatti vérhólyagok.
Doktor úr összefoglalást is adott néhány fontos tudnivalóról:
1. FIGYELJEN A HIGIÉNÉS SZABÁLYOKRA (általános maszkviselés, kézmosás, távolságtartás), előzetes telefonos egyeztetés nélkül ne keresse fel a rendelőket, ügyeletet.
2. HA ÖN KORONAVÍRUS TÜNETEI ÉSZLELI, SEHOVÁ SE
INDULJON EL. MARADJON OTTHON, TELEFONON ÉRTESÍTSE A HÁZIORVOSÁT, VAGY MUNKAIDŐN TÚL AZ ÜGYELETET
(0670/370-3104), SÚLYOS ÁLLAPOTBAN A MENTŐKET (112)!
NE VÁRJON NAPOKIG! MÁST IS MEGFERTŐZHET ÉS AZ ÖN
ÁLLAPOTA IS GYORSAN ROMOLHAT. A TESZTEK ELVÉGZÉSE
UTÁN UGYANIS VAN LEHETŐSÉG GYÓGYSZERES KEZELÉST
INDÍTANI, MELLYEL NAGYOBB AZ ESÉLYE A VÍRUS ENYHE ÁTVÉSZELÉSÉNEK.
3. NE A „BULVÁRBÓL” TÁJÉKOZÓDJON, SZÁMOS ÁLHÍR
TERJED! Csak olyan új gyógyszert alkalmazzon, amit Orvosa
jóváhagyott! Véralvadásgátlót annak és olyan adagban szabad
használnia, akinek azt orvosa előírta, vagy egyébként is szednie
kell.
4. OLTAKOZZON, HA VAN RÁ LEHETŐSÉGE.
Kérjük, kövesse a híradásokat, fogadja meg vezető orvosaink, tudósaink véleményét, javaslatát: a jó védőoltás az, amit
már beadtak…A döntés lehetősége az Önök kezében is van,
éljenek vele felelősen!
fe
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Újabb fejlesztés zajlik a Sportcentrumban
Folytatódik az elmúlt évek tendenciája, újabb fejlesztés
történik a székkutasi Sportcentrumban. Horváth Zoltánnal,
a Székkutas TC elnökével erről, a bajnokságok alakulásáról
és a koronavírus-helyzetről is beszélgettünk.
Az elmúlt néhány évben rengeteget fejlődött a székkutasi
Sportcentrum. Megújult a főépület, kívül és belül egyaránt, a
szigetelés, az új tető és padlóburkolat mellett pedig egy felszerelt konditermet is sikerült kialakítani. Kint egy 20x40 méteres
műfüves pálya létesült, villanyvilágítással, új kispadokat kapott
a nagypálya, de egy eredményjelzőt is sikerült beszerezni. Kerítést kapott a létesítmény, térfigyelő kamera rendszert építettek
ki, de az önkormányzat beruházásban egy kültéri kondipark is
helyet kapott a Sportcentrum területén – csak, hogy a legfontosabbakat említsük az elmúlt évek fejlesztéseiből.

Most azonban újabb munkálatok zajlanak a területen, egy
5x20 méteres, könnyűszerkezetes, szendvicspanelekből álló gépés eszköztároló felépítése zajlik, valamint egy napelemes rendszer létesítése is része a projektnek, amely komoly megtakarítást
eredményezhet a jövőben a villanyszámla tekintetében. A beruházás bruttó 14 millió forintból valósulhat meg, amelynek 70 százaléka TAO-támogatás, a maradék 30 százalékot pedig Székkutas
Község Önkormányzata biztosítja támogatásként a klub számára.

Folytatódik a belvíz elleni
védekezés
Újabb pályázati lehetőségek nyíltak a megyében, amelynek keretében a csapadék- és belvízelvezetési projekteket
valósíthatják meg a pályázó önkormányzatok. Székkutas
bruttó 250 millió forintból folytatná a beruházásokat.
Székkutason az elmúlt években több kilométernyi szakaszon
hajtottak végre belvízvédelmi beruházásokat, a munka pedig a
jövőben sem áll meg, vannak még fejlesztésre szoruló részek.
Szél István polgármester közösségi oldalán számolt be róla,
hogy a tervek szerint a Herbária környéki részt is szeretnék mentesíteni, amely kérés is volt a cég részéről. A polgármester úgy fogalmazott, hogy a település legnagyobb adófizetőjének és a legnagyobb foglalkoztatójának kérése fontos az önkormányzat számára.
Hozzáteszi, hogy a belvízrendezés emellett a tervek szerint
a Németh László utcában is folytatódhat, valamint a Maczelka
Gábor utcában is fejlesztések történhetnek.
A megyei településeknek a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű pályázat keretében nyílik lehetőségük a csapadék- és belvízelvezetési projektjeiknek benyújtására, amelyet az elmúlt hónapokban több,
mintegy 28 megyei település meg is tett. Székkutas bruttó 250
millió forintra pályázott.
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A fejlesztések mellett pedig az edzések és a munka sem állt
meg az egyesületnél, igaz a koronavírus-helyzet miatt óvintézkedések mellett és kisebb létszámmal történik mindez.
„A gyerekek sportolása jelenleg is megoldott Székkutason, viszont ez a helyzet nálunk is megtizedelte a gyermeklétszámot,
ez sajnos érződik. Nehéz a helyzet, hiszen iskola most nincs, online oktatás van, mi viszont igyekszünk megtartani az edzéseket.
Vannak szülők, akik kevésbé szeretik elengedni a gyerekeket, viszont vannak olyanok is, akik töretlenül járnak az edzésekre. A
Bozsik-programokat felfüggesztették, így tornákra és fesztiválokra most nem kell járni, ám heti két alkalommal szervezünk edzéseket a gyerekeknek” – fogalmazott Horváth Zoltán klubelnök.
Ami a bajnokságokat illeti, az U14-es csapat nem tudott elindulni a megyei kiírásban létszám problémák miatt, az U19-es megyei
bajnokságban és a megyei felnőtt élvonalban azonban szerepel a
kutasi csapat. Előbbi kiírásban a középmezőny tagjai Török Bence
és Kis Dávid tanítványai, a megyei I. osztályban pedig a bennmaradás a csapat elsődleges célja Bartyik Norbert vezényletével.
A feladat nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a hírek szerint a
következő szezonban a most 14 csapatos bajnokság csupán 12
csapatos lesz, így ha a megyei II. osztályból két feljutóval számolunk, akkor minimum a 10. hely megszerzése lehet szükséges a
bennmaradáshoz.
A csapat – a cikk megírásáig – négy tavaszi meccsen van túl,
ezeken 1 győzelem és 3 vereség volt a mérleg – a kiesés elleni
küzdelemben nagy riválisnak számító UTC-t sikerült felülmúlni,
ami fontos sikernek számít. A folytatásban pedig a célok elérése
érdekében a Mórahalom, a Kiskundorozsma, a Szeged 2011 II.
és a Csongrád elleni mérkőzések lehetnek kulcsfontosságúak.
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Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Székkutas Község Önkormányzata lehetőséget biztosít
mulcs elvitelére.
A mulcs kiosztása mellett becsületkasszát működtetünk
majd. A befolyt összeget a Székkutasi Gyermekek Tanulását
és Művelődését Segítő Alapítvány számlájára utaljuk át.
Bővebb információ Rostás Péter alpolgármestertől kérhető a +3630/366-8170-es telefonszámon.
Székkutas Község Önkormányzata
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