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Május végén tartotta ballagási ün-
nepségét a székkutasi Líbor Ilona Óvo-
da. 19 nagycsoportos búcsúzott az óvó 
néniktől és a társaktól.

A járványügyi szabályok enyhítései-
nek köszönhetően májusban a hagyo-
mányoknak megfelelően lehetőség volt 
megrendezni a székkutas Líbor Ilona 
Óvoda ballagását. Lázár Judit óvoda-
vezető lapunknak elmondta, hogy az 
előírásoknak megfelelően ugyan kevés 
vendég vehetett részt a búcsúztató műso-
ron, ugyanakkor a gyerekek mégis méltó 
körülmények között, emlékezetesen int-
hettek búcsút az intézménynek. Az idő-
járásra egyáltalán nem lehetett panasz, 
a szülők ott lehettek egy fontos mérföld-
kőnél, sőt a középső csoportosok is ké-
szültek egy kis műsorral. Meghitt hangu-
latban telt az ünnepség.

„19 nagycsoportos búcsúzott. Ver-
ses-zenés összeállítás volt a műsor, egy 

kis tánccal, amelynek természetesen a 
leendő elsősök is aktív résztvevői voltak. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek öröm-
mel és várakozással búcsúzzanak, nem 
feltétlen érzelmes, főként sírós búcsút 
szeretnénk” – mondta Lázár Judit.

A 19 nagycsoportos közül tizenhatan 
Székkutason kezdik meg tanulmányaikat, 
az óvoda szomszédságában. Így aztán 
szeptembertől már új falak között, egy új 
kihívás vár a kicsikre. A szünetekben vi-
szont lehetőség lesz arra, hogy a kerítés-
nél az óvó néniknek és az ovisnak egy-egy 
élménybeszámolót tartsanak arról, hogy 
milyen is a picivel nagybetűsebb élet.

A ballagáson ráadásul nem csak a 
nagycsoportosok intettek búcsút, hanem 
két óvodai, valamint egy bölcsődei dolgo-
zó is elköszönt, ők mindannyian 40 éves 
pályafutásukat zárták le most. Erről Kom-
játi Ági cikkében írunk bővebben.

szcs

Júniusban két megemlékezést tartottak Székkutason
Ebben a hónapban két megemlékezést tartottak a köz-

ségben. Trianonra és idősebb Gregus Mátéra emlékeztek a 
kutasiak. A részletekről Szabó Emese települési képviselőt 
kérdeztük.

„Június 4-én szerveztünk 
egy szűk körű megemléke-
zést. Tavaly, amikor elkészült 
az emlékmű – Simor Márton 
munkájának hála – szintén 
egy szűk körű megemléke-
zés keretében tettük tiszte-
letünket Trianon 100. évfor-
dulóján, valamint a nemzeti 
összetartozás napján” – kezd-
te Szabó Emese. „Az idén, a 
101. évforduló alkalmából, az 
emlékműnél tartottunk meg-
emlékezést. Június 4-én este, 
a turulmadár szobornál szer-
veztünk egy jelképes tűzgyúj-
tást. Csatlakoztunk azokhoz 

a településekhez, akik szintén meggyújtották az Összetartozás 
Tüzét. Az ünnepségen gyertyát, mécsest is gyújtottunk, majd el-
helyeztük ezeket a szobor körül. Miután felgyulladt a tűz, egy 
József Attila verset is meghallgathattunk. Az emlékesten részt 
vettek a helyiek, Szél István polgármester, valamint a képviselő-
testület tagjai” – foglalta össze Szabó Emese.

„Június 16-án, egy szerdai napon pedig idősebb Gregus Máté, 
településünk egyik alapító tagja és nagyja, születésének 160. év-
fordulójáról emlékezett meg a község” – mondta a települési 
képviselő. A Székkutasi Olvasókör és a Gregus Máté Kertbarát 
Kör kezdeményezésére egy kisebb összejövetelt rendeztek a 
szervezők. „Székkutas főterén, Hugo Hartung mellszobra mel-
lett található meg idősebb Gregus Máté mellszobra is. Ennél a 
szobornál szervezték meg az ünnepi megemlékezést. Ünnepi 
beszédet mondott Mihály Ferenc képviselő. Ő ismertette Gregus 

Máté életútját, munkássá-
gát, valamint az ő nevéhez 
köthető tevékenységeket, 
amikkel a település, illetve 
a vásárhelyi puszta tanyavi-
lágát, annak gazdaságát is 
felvirágoztatta” – fogalma-
zott. Ezt követően Szabó 
Emese települési képvise-
lő és kulturális tanácsnok 
mondott megemlékező 
beszédet. Az alkalom ün-
nepi koszorúzással zárult. 
„Székkutasi civil szerveze-
tek és intézmények meg-
koszorúzták Gregus Máté 
főtéri mellszobrát. Hozzá 
kell tenni, hogy a születési 

évfordulón a helyi általános iskola – amely szintén az ő nevét 
viseli – szintén minden évben megemlékezik erről a napról. 
Ilyenkor az iskolában is egész nap játékokat és versenyeket 
szerveznek. Ez természetesen ebben az évben is így volt, hiszen 
akkor még tartott a tanév. A Gregus Máté emlékplakettet, ami 
az iskola külső falán található, szintén megkoszorúzták a diákok 
és a tanárok. Ők egyébként a főtéri koszorúzáson is részt vettek 
mindezen túl, és meg is koszorúzták a mellszobrot.” – zárta sza-
vait Szabó Emese. A főtéri eseményen részt vettek a képviselő-
testület tagjai, Rostás Péter alpolgármester, valamint a helyi civil 
szervezetek tagjai és az intézményvezetők.

ká.

„Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel, 
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel, 
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk, 
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!”
           (József Attila)

Elballagtak a nagycsoportosok
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Anyakönyvi hírek
Május hónapban:

Születés: Máté Andrea és Nagyváti Zoltánnak Zoltán 
László; Deák Csilla és Lantos Mihálynak Csilla; Nagy Mó-
nika és Suba Györgynek Anna Róza; Török Tímea és Bozó 
Tamásnak Tamás; Csala Anett és Kis-Bicskei Tamásnak 
Réka utónevű gyermekük

Házasságkötés: Zsedényi Szilvia és Varsányi Vajk

Elhalálozás: Bozsér Ferencné Olasz Zsuzsanna

3 kérdés, 3 válasz  
– beszélgetés Dr. Bakos Attila háziorvossal

A koronavírus-helyzet enyhülésével változhatnak az álta-
lános eljárási rendek. Ez annak is köszönhető, hogy egyre 
többen veszik fel a covid elleni védőoltást. Dr. Bakos Attila 
háziorvossal beszélgettünk arról, hogy milyen változásokra 
lehet számítani a veszélyhelyzet enyhülésével, illetve azt is 
megtudtuk, milyen hatályos szabályokat kell betartani ak-
kor, ha orvosi ellátást szeretnénk igénybe venni.

Kutasi hírek: Miben változott a háziorvos-látogatás? Mire 
érdemes figyelni ezentúl?

Dr. Bakos Attila: 
Fontos azt leszögez-
ni, hogy a rendkívüli 
jogállási helyzet talán 
még nem került vissza-
vonásra, tehát ez még 
mindig életben van. A 
rendelőknek tovább-
ra is be kell tartani a 
higiénés előírásokat: 
ilyen például az, hogy a 
rendelőkben dolgozók 
és a betérő páciensek 
számára kötelező a 
maszkviselés, valamint 
a távolságtartás is. Na-
gyon fontos hangsú-
lyozni tehát: ha valaki 
elmegy az orvosi ren-
delőbe, mindig legyen 
nála maszk! 

A rendelés mene-
tére is mindenképpen ki kell térnünk. Azzal az alapgondolat-
tal kezdeném, hogy az orvossal való személyes találkozáshoz 
továbbra is minden esetben előzetes telefonos bejelentkezés 
szükséges. Természetesen sürgős esetben még aznapra adunk 
időpontot, életveszélyes helyzetek esetén pedig soron kívül 
kezdjük meg az ellátást. Ezért tartunk üzemben több telefont 
is, hogy ilyen esetekben még gyorsabban elérhetőek legyünk a 
rendelő nyilvános telefonszámain. Ez így van egyébként a leg-
több háziorvosi praxisban, tehát nem csak nálunk jellemző.

Kutasi hírek: Változott valami a betegellátásban?
Dr. Bakos Attila: A betegellátás és az orvosi tanácsadás az 

elmúlt évben megszokottakhoz hasonlóan alakul. Legalábbis 

Székkutason egészen biztosan így lesz. Egészségügyi panasz, 
ápolóval nem rendezhető kérdés esetén nyugodtan hívják ren-
delési időben az orvos telefonszámát (06/30-924-1218). Ez a te-
lepülés honlapján, a rendelőnk ajtaján is elérhető: A telefonos 
konzultáció alapján mérlegeli az orvos, hogy szükséges-e az 
adott problémával egyáltalán személyesen is megjelenni. Eb-
ben az esetben időpont-egyeztetés történik. Ha az orvos nem 
veszi fel a telefont, éppen foglalt, akkor – a mi rendelésünk 
gyakorlata szerint – a nem fogadott hívások telefonszámait visz-
szahívjuk. Tehát, ha valaki rendelési időben hívja fel az orvosi 
telefonszámot, azt biztosan visszahívjuk. Az ápolói mobiltele-
fonszámok elérhetőségei sem változtak. Az állandó gyógysze-
rigény leadása, jogosítvány-alkalmasságra való időpontkérés, 
egyéb dokumentumok, szakorvosi javaslatok nővéreknek törté-
nő átadása vagy további egyeztetése ezeken a telefonszámokon 
történik továbbra is. E-mailen is kérhetik az állandó gyógyszerek 
felírását. Ez a bakospraxisrecept@gmail.com Minden esetben 
kérjük, hogy a nevet, születési dátumot, a telefonos elérhetősé-
get, és az igényelt gyógyszerek nevét mindenképpen tüntessék 
fel. Azért fontos az e-mailben a telefonszámot is megküldeni, 
mert ha valami számunkra nem egészen egyértelmű, akkor a 
nővér felhívja a klienst a további tisztázás érdekében. 

Kutasi hírek: Orvosként hogyan látja, miért szükségesek 
ezek az intézkedések?

Dr. Bakos Attila: Egyrészt, a járványügyi távolságtartás és a 
maszkviselés szabályai, valamint ezek betartása azért fontos, 
hogy így biztosítani tudjuk az egészség védelmét. Így tudjuk to-
vábbá azt is biztosítani, hogy ne legyen a kelleténél több sze-
mély a váróteremben, és ezzel minimálisra csökkentsük a fer-
tőzésveszélyt. Fontos megjegyezni még, hogy nem csak covid 
van a világon. Más fertőzéseket is el lehet kapni érintés útján 
a rendelő várótermében. Így tehát ez egy általános prevenció, 
nem csak a koronavírus ellen hatásos. Jól bevált az a gyakorlat, 
hogy számos problémát meg lehetett oldani telefonos konzul-
táció útján oldani, és nem kellett hozzá személyes jelenlét. Az 
enyhébb panaszokkal kapcsolatos konzultáció, tanácsadás – 
ilyen például a hasmenés, egy gyenge nátha, egyéb problémák, 
amivel tanácsadás segítségével is tudtunk segíteni. Illetve, nem 
szükséges megjelenni a rendelőben személyesen ahhoz, hogy 
a leletekről konzultálni tudjon a beteg az orvossal, hiszen ezek a 
felhőben már megtalálhatóak. Bizonyos gyógyszerek felírása is 
megoldható a felhő segítségével.

ká.

Véradás Székkutason
2021. július 14-én, szerdán, 11 
és 15 óra között a Magyar Vö-
röskereszt Hódmezővásárhelyi 
és Székkutasi Szervezete vé-
radást szervez a Murgács Kál-
mán Művelődési Házban. 
A véradásra hozd magaddal 
személyi igazolványodat, 
lakcímkártyádat, valamint 
TAJ-kártyádat!

Magyar Vöröskereszt Székkutasi Szervezete
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A legbüszkébb a székkutasiakra vagyok
Szél István: a település példamutatóan vizsgázott összefogásból

A Magyarországra 2020 elején megérkezett koronavírus 
nagyon sok településre rótt pluszterhet, olyan váratlan kiadá-
sokat okozva, melyekre nem számíthattak. Mindettől függet-
lenül Székkutason nem állt meg az élet, s bár a szükségszerű 
„bezárkózás” érezhető volt, a község vezetése igyekezett min-
denben segítséget nyújtani és nagy tervekkel készül az előt-
tünk álló időszakra. A jelenlegi helyzetről és a jövőről Szél 
István polgármesterrel beszélgettünk.

A pandémia harmadik hullámán vagyunk túl, érdemes tehát 
visszatekintenünk. A világméretű járvány milyen állapotban érte 
Székkutast?

SZ. I.: Határozottan állíthatom, hogy községünk a járvány kez-
detén a virágkorát élte, s ez látszódott az itt élőkön is. Hazánk 
jól prosperáló állapotban volt, úgy érzem, hogy az emberek is 
jól érezték magukat – ha fogalmazhatok így, akkor ezt „törte ket-
té” a koronavírus. Őszintén mondom, magam sem gondoltam, 
hogy egy ismeretlen betegség ilyen mértékű károkat fog okoz-
ni, s bizonyos megosztottságot is magával hoz. Jól tudjuk, – ez 
Székkutason sem volt másként – hogy akadtak, akik elhitték a 
veszélyt, mások nem tekintettek rá komoly tényezőként. Nem 
csináltam titkot abból sem, hogy én is megbetegedtem, mint töb-
ben az ismerőseim közül, ezért átéreztem a helyzetet. Meglátá-
som szerint sokkal érzékenyebbé váltunk, ugyanakkor rendkívül 
fontosnak tartom azt, hogy minél többen oltassák meg magukat. 
Ezzel együtt meg kell értenünk azokat is, akik nem veszik igénybe 
ezt a lehetőséget – nem az árokásás, hanem az együttműködés 
a leglényegesebb szempont. Ezek a gondolatok alapozták meg 
a képviselőtestület értékelését és későbbi intézkedéseit is. Meg-
próbáltunk minél gyorsabban és minél több emberen segíteni. 
Ez a dolgunk, s véleményem szerint meg is tettük. Összefoglalva 
úgy látom, hogy a 2008-2010 közötti világválság utáni fejlődési út 
nyílegyenességét ugyan megtorpanásra késztette a pandémiás 
helyzet, de a székkutasiak összefogásának köszönhetően nem 
sikerült megtörnie. 

Mit tudott tenni polgármesterként, hogy a járvány hatásait 
csökkentse, miben segített az önkormányzat a székkutasiaknak?

SZ. I.: Az egyik első dolgunk volt, hogy 2020. március 17-től kez-
dődően a 70, majd később a 65 év felettieket is személyes kérdő-
ívekkel kerestük meg. Ebben a munkában az önkormányzat dol-
gozói mellett az óvodapedagógusok, a felsőfokú intézményben 
tanuló ösztöndíjas fiatalok, illetve az önkéntesek is segítettek. 
Összesen 455 polgártársunkat sikerült elérnünk, akiknek felaján-
lottuk támogatásunkat akár a bevásárlás, akár a gyógyszerekhez 
való hozzájutás vonatkozásában, amennyiben erre szükségük 
volt. Végül 132-en kérték az önkormányzat „gondoskodását”, 
melyet március 21-től el is indítottunk. Ezzel egyidőben egészen 
júniusig naponta kétszer fertőtlenítettük a buszmegállókat, 1,5 
millió forintos veszélyhelyzeti alap létrehozásáról döntöttünk, fe-
lére csökkentettük az önkormányzati tulajdonú helyiségek bér-
leti díjait, illetve a közterülethasználati díjakat. Jómagam Rostás 
Péter alpolgármesterrel együtt úgy döntöttem, hogy 2020. június 
1. és december 31. közötti költségtérítésünkről lemondunk, s az 
összeget, mintegy 800 ezer forintot, a veszélyhelyzeti alapba tesz-
szük. Mindent összevetve a koronavírus okozta kiadások megha-
ladták a 2 millió forintot, de akkor nem ezt néztük. Számomra és 
a testület tagjainak is az volt a legfontosabb, hogy minél kisebbre 
csökkentsük a székkutasiakat fenyegető veszélyt. Ezért vásárol-
tunk meg annyi maszkot és védőkesztyűt, amennyit csak tudtunk, 
illetve amikor már nem lehetett hozzájutni, akkor helyben gyár-
tottunk, sőt véroxigén-mérőket is beszereztünk. A tapasztalatokat 
leszűrtük, nemrégiben pedig úgy határoztunk, hogy hamarosan 

valamennyi székkutasi háztartásba nagyobb értékű vitamin-, illet-
ve gyógynövénycsomagot juttatunk el. Polgármesterként és ma-
gánemberként egyaránt embert próbáló feladatokon vagyok túl, 
de őszintén mondom, hogy semmire sem juthattam volna az itt 
élők nélkül. Székkutas hihetetlen mértékű, példamutató összefo-
gásról adott tanúbizonyságot. 

Volt-e olyan folyamatban lévő vagy tervezett fejlesztés, mely-
nek kivitelezését a pandémia megállította, esetleg lassította?

SZ. I.: A járvány természetesen minden munkát, így a fejlesz-
téseket is érintette, de maximum kissé mérsékelni tudta a len-
dületet, megállítani nem. Az itt élőkkel együtt eldöntött beruhá-
zások mindegyike folytatódni fog, sőt a következő európai uniós 
ciklusban tervezett elképzeléseket is meg fogjuk valósítani. A 
koronavírus ugyan elvette a személyes találkozások lehetőségét, 
de ősszel, a szokásos lakossági fórumokon ezeket is be fogjuk 
pótolni, hiszen alapvetés: ami Székkutason történik, azt meg kell 
beszélnünk a helyiekkel.

Ha néhány mondatban kellene összefoglalnia, akkor miként 
jellemezné a járvány 2020-as megindulása óta eltelt folyamatot a 
település szempontjából?

SZ. I.: Engedjen meg egy kis visszatekintést. Amikor 2010-ben, 
mindössze 25 évesen a helyiek megelőlegezett bizalmából pol-
gármester lettem, igyekeztem azonnal felmérni az igényeket, s 
természetesen konkrét tervekkel rendelkeztem. Itt is visszaköszön 
az, amit a székkutasiak összefogásáról mondtam: támogattak ab-
ban, hogy együtt történelmi léptékű fejlődési útra „terelhessük” a 
községet. Megvalósult a szennyvízberuházás, a 47-es főút rekonst-
rukciója, az ivóvízminőség-javító program, valamint az utak aszfal-
tozása. Mindezek leginkább a 2014-2016 éveket érintették, s ezért 
megfigyelhető némi ciklikusság, hiszen eltelt 4-5 év és a járvány 
újabb megpróbáltatások elé állított bennünket. Azt azonban ki-
emelném, hogy a beruházások vonatkozásában pontosan úgy fo-
gott össze Székkutas, mint most, a járvány idején. Ha azt kérdezné 
tőlem, hogy polgármesterként mire vagyok a legbüszkébb az eltelt 
időszakból, akkor azt mondanám: az itt élő polgárokra, az együvé 
tartozásukra és egymást segítő emberségükre.

Idén tavasszal került szóba, hogy a település tervei között 
nagy hangsúlyt kap a következő generáció. Ennek értelmében a 
Líbor Ilona Óvodában fűtéskorszerűsítés, a komplett elektromos 
rendszer megújulása, vegyes tüzelésű kazán, napelemes rend-
szer felújítása és teljes festés valósul meg. Miként áll jelenleg ez a 
beruházás, illetve hogyan látja a székkutasi gyermekek jövőjét?

SZ. I.: A munkálatok június 26-án megindulnak és augusztus 
20-ig be is fejeződnek. Nagy örömömre szolgál, hogy sikeres pá-
lyázatunk eredményeként a Belügyminisztériumtól a már eddig 
elnyert 35 millió forint mellé újabb 15 millió forintot kaptunk, így 
az Ön által említett rekonstrukciókon túl felújíthatjuk a zsibongó 
részt, bútorokat szerezhetünk be, sőt kialakíthatunk egy 300 négy-
zetméteres gumiburkolatos részt is. A kérdés második fele, azaz 
a székkutasi gyermekek jövője mindig kiemelt szempont volt 
számomra, s ehhez szerencsére támogatást nyújt a kormány csa-
ládpolitikája is. Senki előtt sem titok, hogy Székkutas – hasonlóan 
szinte valamennyi magyar településhez – öregedő képet mutat, 
de az imént említett kormányzati intézkedések ezt a folyamatot 
lassítani látszanak, sőt már most is pozitív irányú tendencia kezd 
kirajzolódni. Ennek legjobb példája, hogy amíg 4-5 évvel ezelőtt a 
székkutasi óvodában csak kettő csoport volt, 2018-tól már folya-
matosan 3 van, a jelenlegi létszám pedig eléri a 60-at, ugyanak-
kor a családi napközinkben is egyre többen vannak. Székkutason 
idén előreláthatólag 15 újszülöttet köszönthetünk, akik szülei a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően 20 ezer forintos utalványt kap-
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nak az önkormányzattól. A családpolitika helyességét azonban 
nem pusztán ezek a számok mutatják, hanem az is, hogy egyre 
többen költöznek a községbe, s amikor eladó házat keresnek, 
nincs könnyű dolguk, mert nagyon nehezen találnak. Emellett 
kiemelném, hogy a korábbi évek jó döntésének köszönhetően 
megmaradt általános iskola is fontos eleme a település fejlődésé-
nek. Az elmúlt 11 esztendő közéleti-politikai cselekvéseit mindig 
a fentebb remélt, majd megvalósult tények motiválták.

Az előző kérdéshez kapcsolódik a székkutasi Sportcentrum 
ügye, amely az Ön polgármestersége alatt teljes felújításon esett 
át. Milyen további tervek vannak még a főleg a fiataloknak kikap-
csolódást nyújtó létesítmény vonatkozásában?

SZ. I.: Mindenképpen szolgáltatásbővítésben gondolkodunk, 
de ezen kívül is jó hírekkel tudok szolgálni a fiataloknak. Júli-
us közepén ugyanis újra megnyitja kapuit a Pinceklub, amelyet 
az önkormányzat fog működtetni. Az eddigi jelleget megtartva, 
s persze a szükséges felújítást elvégezve minden hétvégére ze-
nés-táncos rendezvényeket szervezünk. Otthonos, kedves hely 
lesz, ennyit megígérhetek. Visszakanyarodva a Sportcentrumhoz: 
jelenleg is folyik a 10,6 kw-os napelemes rendszer telepítése, 
amely a tetőre kerül, sőt befejeződött a 100 négyzetméteres gép-
kocsi szín építése – ez utóbbi a Tömegsport Club Székkutas TAO 
pályázatának keretében történt meg.

Vannak-e jelenleg folyamatban lévő pályázataik, s ha igen, 
akkor melyek ezek és milyen fejlesztéseket érintenek?

SZ. I.: Az egyik legfontosabb, hogy zajlik a közbeszerzés a Sze-
ged-Békéscsaba vasúti pályafelújtás kapcsán, melynek kereté-
ben Székkutas új vasútállomást kaphat a jelenlegitől eltérő he-
lyen. Ezzel egyidőben a 47-es négysávosításával összefüggésben 
megkezdődtek a környezetvédelmi hatástanulmány munkálatai, 
melynek egyik eleme a székkutasi elkerülő is. Ami esetleg meg-
lepetést jelenthet a székkutasiaknak: korszerű, LED-es technoló-
giával működő lámpatestekre szeretnénk lecserélni valamennyi 
jelenlegi berendezést. Ez 310 helyet érint, de a tervek között újak 

létesítése is szerepel. A Béke utcában már most is van egy próba-
szakasz, ahol látni lehet a különbséget. Szeretném még hangsú-
lyos projektként megemlíteni a belterületi vízrendezés IV. ütemét, 
ami egy TOP-os, elbírálás alatt álló pályázat, ahol a fejlesztéssel 
érintett csapadékvízelvezető szakaszok hossza összesen 2.500 
méter, összköltsége pedig 250 millió forint és 100 százalékban tá-
mogatott tevékenységekből áll. 

Székkutas településszerkezetének sajátossága a tanyavilág is, 
ahol örök kérdés a villamoshálózat kiépítése. Ki tudják-e hasz-
nálni, s ha igen, akkor milyen mértékben az erre a programra 
biztosított 90 százalékos állami támogatást?

SZ. I.: Ma Magyarországon talán az egyetlen önkormányzat va-
gyunk, melynek teljes mértékben sikerült összefognia a tanyán 
élőkkel, s ilyen mértékben képes volt bevonni őket a kérdésben 
felvetett ügybe. Közigazgatási területünkön mintegy 180 lakott ta-
nya van, ebből 50-ben adódtak – eltérő mértékben ugyan – a fej-
lesztéssel orvosolható problémák. Nagy öröm számomra, hogy 
12 tanya már úgymond „készen van”, s a többiek is jó úton halad-
nak. Tíz olyan tanyaingatlan is volt, ahol eleve nem volt árambe-
kötés, esetleg rosszul működött. A konstrukciók napelemrend-
szer-telepítésekkel, azon kívüli áramhálózat fejlesztéssel, sőt a 
már említett árambekötéssel is járnak közel 90 millió forint érték-
ben. Polgármesterként is köszönöm a tanyán élőknek, hogy ilyen 
konstruktív partnerként működnek együtt, hiszen ezzel igazolják 
az állítást: vidéken élni tényleg jó! Mi minden segítséget mega-
dunk ehhez.

Ha év végén majd visszatekint 2021-re, akkor mi lenne az, 
amire szívesen mondaná, a legjobb dolog, ami megvalósult, 
azaz minek örülne a legjobban Székkutas vonatkozásában?

SZ. I.: Ezzel a kérdéssel nehéz helyzetbe hozott… Azt hiszem, 
hogy bármi történik még az év végéig, akkor is a székkutasiak 
járvány idején tanúsított példamutató összefogására leszek a leg-
büszkébb. Nem mondhatok mást: megtiszteltetés egy ilyen ösz-
szetartó közösség polgármesterének lenni.
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Ballagás és tanévzárás
Ballagási ünnepségünket 2021. június 19-én rendez-

tük meg, köszöntünk el 13 végzős diákunktól Szabó János 
osztályfőnökkel és a kollégákkal együtt. Rendezvényünket 
jelenlétével megtisztelte Juhász-Nagy Istvánné intézményve-
zető és Szél István polgármester úr. 

A ballagási ünnepségen a következő 8. osztályos tanulók ré-
szesültek oklevél- és könyvjutalomban:

Bajnóczi Csanád: jeles és jó tanulmányi eredményéért, ki-
emelkedő kulturális és sportmunkájáért

Bodó András: aktív közösségi munkájáért és kulturális tevé-
kenységéért

Földházi András: jeles és jó tanulmányi eredményéért és a 
labdarúgás sportágban nyújtott szép eredményeiért

Gugcsó Mirtill: kiemelkedő tanulmányi munkájáért, és ma-
gyar, matematika, történelem szaktárgyi versenyeken nyújtott 
kiemelkedő eredményeiért

Horváth Richárd: jeles tanulmányi eredményéért, példamu-
tató szorgalmáért és magatartásáért

Árva-Nagy Szabolcs és Rostás Anita: a labdarúgás sportágban 
nyújtott szép eredményeiért

 Az iskolai- és osztályközösségért végzett áldozatos munkáját 
Bajnóczi Krisztina és Szuromi Edit szülőknek köszöntük meg 
oklevéllel és virággal.

Az iskolai jutalmazások után Szél István polgármester úr az 
oklevél mellé könyvet és tollat ajándékozott a ballagó diákoknak.

Köszönjük Kóczán Antal vállalkozó támogatását, melynek 
köszönhetően a tanévet a végzős diákok egy közös osztályki-
rándulással zárhatták. 

Útravaló a ballagóknak:
Bajza József szavaival élve: „Az utat ugyan meg lehet mutat-

ni, de menni mindenkinek maga kell.”
Iskolánk névadójának, Gregus Máté szellemi örökségét kö-

vetve kívánjuk a búcsúzó diákoknak, hogy váljanak a közössé-
gért, társaikért önzetlenül tenni tudó és felelősséget vállaló em-

berekké! Azon az úton, amin most elindulnak, érjenek célba, 
álmaik váljanak valóra!

2021. június 22-én került sor a tanévzáró ünnepségre, a bi-
zonyítványok kiosztására, az elismerő oklevelek és a jutalom-
könyvek átadására. A tanév követelményeit mindenki teljesítet-
te. Külön dicséret illeti azt a 32 tanulót, akik kitűnő vagy jeles 
tanulmányi eredményt értek el.

Kitűnő tanulók
1. osztály: Pádár Alíz Anna
2. osztály: Benedek Szabolcs, Fazekas Maja, Jochim Domi-

nik, Lászlai Mór Márk, Lászlai Nóra Lili
3. osztály: Berta Balázs, Domján Ferenc, Forrai Sándor
4. osztály: Kismárton Vanessza, Pádár Balázs András, Stefán 

Jázmin
5. osztály: Fabó Franciska, Fazekas Jázmin Mónika, Lászlai 

Flóra Beáta, Sápi-Nagy Petra
6. osztály: Szántó Noel

Jeles tanulók
1. osztály: Fabó Anna, Kismárton Rómeó, Kovács Nóra, Lász-

lai Szófia Anna, Pádár Adél Ágnes
2. osztály: Balogh Csenge, Fodor Lejla, Jochim Sándor, Sipka 

Amira
5. osztály: Deák Jázmin 
6. osztály: Bacsa Zsófi, Fehér Hanna, Gyöngyösi Ádám
7. osztály: Vőneki Kinga
8. osztály: Horváth Richárd

Versenyeredményeink:
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Tudásbajnokság 

levelezős versenyén két 1. osztályos tanuló október óta folya-
matosan jól szerepelt, így eljutott az online megtartott országos 
döntőig, ahol mindketten I. helyezést értek el: Kaszás Mátyás 
környezetismeretből és Kruzslicz Dóra matematikából.

Bendegúz Tudásbajnokságon a megyei döntőben magyar 
nyelvből  Lászlai Flóra (5. c) 6. helyezést, történelemből 4. he-
lyezést, Sápi-Nagy Petra (5. c) természetismeretből 11. helye-
zést ért el.

Bendegúz nyelvész megyei döntőben Gugcsó Mirtill (8. c) 5. 
helyen végzett.

A TISZTA SZÍVVEL EGYESÜLET ÉS ALAPÍTVÁNY által meg-
hirdetett rajzpályázaton Kis Bianka Kinga 4.osztályos tanuló III. 
helyezést ért el.

A tanévzáró végén szeretettel köszöntöttük Szabó Jánosné 
tanítónőt nyugdíjba vonulása alkalmából. Kívánunk Neki csa-
ládja és unokái körében eltöltött boldog, élményteli éveket!

Szép nyarat és jó pihenést kívánunk Mindenkinek!
Patyi Éva

tagintézmény-vezető

A megyei II. osztályban indul a Székkutas TC
Nem vállalja az első osztály küzdelmeit a csapat, a megye-

kettes bajnokságra adta be a licenc kérelmet az egyesület.
Két nehéz szezonon van túl a megyei élvonalban a Székkutas 

TC labdarúgó csapata. A 2019/20-as csonkaszezont nyeretlenül 
zárta az együttes, az elmúlt idényben azonban már valamelyest 
javult a játék és kicsivel jobban sikerült felvenni a ritmust a me-
gyei I. osztályú csapatokkal. Az öt győzelem és két döntetlen vi-
szont így is az utolsó előtti helyre volt elegendő.

A napokban megjelent megyei I. osztályú versenykiírás 
alapján úgy tűnt, hogy ez is elég lehet a bennmaradáshoz. 

A kiadott szabályok szerint ugyanis 16 csapatosra tervezik 
a megyeegyes bajnokságot, valamint az előző bajnokság-
ból a 2-14. helyezett együttesek is megőrizhetik tagságukat. 
Horváth Zoltán klubelnök azonban arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a felnőtt csapat a következő szezont a megyei II. 
osztályban kezdi majd meg, erre a bajnokságra adták be 
a licenc kérelmet. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján 
ugyanis az élvonalbeli küzdelmekre még nem áll készen a 
Székkutas TC.

szcs

Fotó: Varga Zoltán
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Köszönjük a munkájukat! 
– beszélgetés három szakemberrel, akik a gyermekek fejlesztését 

választották hivatásuknak
Rendhagyó interjút készítettünk ezúttal, melyben három nagy-

szerű szakember pályáját mutatjuk be. Mindegyikőjük a gyerme-
kek nevelését, fejlesztését és gondozását tűzte ki életcélul. Nyug-
díjba vonulásukkor azonban elmesélték lapunknak, hogyan teltek 
a munkával töltött évek.

Bede Péterné Évike óvó nénivel, Szilágyi Zoltánné Marika óvó né-
nivel és Tembelné Szatmári Edit kisgyermekgondozóval beszélgettünk 
a hivatásról, munkáról, emlékekről, és arról, miért érdemes gyermek-
gondozással, gyermekneveléssel kapcsolatos pályát választani.

Évike óvó néni összesen 6 évig dolgozott a kutasi óvodában. Az első 
három esztendőt a ’80-as években töltötte az intézményben, a máso-
dik hároméves intervallum pedig idén zárult le.

Kutasi Hírek: Mikor kezdte a pályát?
Bede Péterné: A pályafutásomat óvónőként Hódmezővásárhelyen 

kezdtem 1978-ban. Ezután férjhez mentem, és mivel a férjem szolnoki 
származású, így Tiszaföldvárra költöztünk. A szívem azonban mégis 
Vásárhely környékére húzott, így a városban telepedtünk le. Itt épít-
keztünk. Mielőtt felépült a házunk, azelőtt Székkutason dolgoztam. Ez 
volt az első három év a községben óvónőként.

Kutasi Hírek: Hogyan került aztán ismét az intézménybe?
Bede Péterné: A szívem mindig visszahúzott ide. Nagyon fájó szív-

vel hagytam ott a kutasi ovit annak idején. Olyannyira, hogy amikor 
első alkalommal eljöttem, mindenki sírt, egymás nyakába borulva, 
egymás vállán hullattuk a könnyeinket. De ugye, a lakhatás Vásárhe-
lyen volt. Aztán nem hagyott nyugodni a dolog. Csakis a Líbor Ilonában 
szerettem volna befejezni a pályát.

Kutasi Hírek: Mit gondol, miért alakultak ki ilyen érzések? Ön-
ben, a munkatársakban…

Bede Péterné: Egy nagyon jó közösség volt. Összetartottunk, min-
denkinek a gyerek volt az első. Ez volt az, ami mozgatta a közös mun-
kát és csapattá kovácsolt minket.

Kutasi Hírek: Sok idő telt el, miután visszatért. Körülbelül 30 év-
ről beszélhetünk. Megmaradt a közösség? Vagy a légkör? Hogyan 
telt az utolsó 3 év?

Bede Péterné: Az első kettő ebből remekül telt. Az utolsó már 
kicsit fárasztó volt. A gyermek viszont, az egy tiszta lélek maradt. A 
„gyermekanyag” nem változott szinte semmit. Azt mondhatom, hogy 
a szülői gárda se igazán. Egy szülővel se volt sosem gondom, és ez 
most is így volt, mindenkivel megtaláltam a közös hangot, ezzel sosem 
volt probléma.

Kutasi Hírek: Könnyebb-e dolgozni egy kisebb település óvo-
dájában, mint egy városi intézményben?

Bede Péterné: Ez nem ettől függ. Inkább teljes mértékben kollektí-
va-, gyermekanyag-, és szülőfüggő. Nagyon sok függ attól, hogy melyik 
óvónő mennyire érzi magáénak a gyerekeket. 

Kutasi Hírek: Mit adott Önnek a kutasi ovi?
Bede Péterné: Boldogságot, örömet. Azért is szerettem volna eb-

ben az intézményben befejezni a pályafutásomat. A mostani óvodá-
sok szülei az én óvodásaim voltak még annak idején. A kötődés, az 
összetartozás így megvan. Amikor visszajöttem Székkutasra, és meg-
láttam az egyik szülőt nagyjából három éve, felismertem. Kiderült, 
hogy hozzám fog járni kiscsoportba a kislánya. 30 évről beszélünk, és 
mégis emlékeztem. Ez nagy öröm! Több ilyen is előfordult, és ez na-
gyon jó érzés. Az én kezeim alatt cseperedtek ezek a gyerekek, aztán 
pedig szülővé értek, és most a gyermeküket nevelhettem. 

Kutasi Hírek: Szerette ezt a hivatást, igaz?
Bede Péterné: Jómagam csak 1 évig jártam óvodába, akkoriban 

még nem volt kötelező a 3 év. Anyukám háztartásbeli volt, így meg 
tudtuk oldani, hogy sokat lehessek otthon. Az alatt az egy év alatt azon-
ban komoly elhatározásra jutottam: óvó néni leszek. A gyerekeknél 
jellemző, hogy szinte minden nap más foglalkozást választanának 
felnőtt korukra. Én nem váltogattam az elképzelésem. Nem akartam 
fodrász, boltos, vagy orvos lenni. Én ott eldöntöttem, hogy ezt a pályát 
választom, és sikerült is. Valóra váltak az álmaim, és ki is tartottam 
mellettük. Nem is csinálhattam volna mást. Örülök, hogy megvalósí-
tottam az életcélomat, és örülök, hogy ezzel fejezhettem be a pályá-
mat. 

Szilágyi Zoltánnét mindenki csak Marika óvó néniként ismeri Ku-
tason. Kevés olyan pedagógus van, aki ilyen őszinte szeretettel beszél 
a szakmájáról. Öröm volt vele a beszélgetés!

Kutasi Hírek: Hogyan indult a pályája?
Szilágyi Zoltánné: Tősgyökeres székkutasi lakosként 1981 szep-

tembere óta, immár 40 éve kezdtem el dolgozni az óvodában. Köz-
gazdasági érettségivel, képesítés nélküli óvónőként alkalmaztak, 
pályafutásom elején. Két gyermekem születése és 6 év GYES után visz-
szavágytam a kicsi gyerekek közé. Szerencsére a sorsom úgy alakult, 
hogy folytathattam a munkát. Köszönettel tartozom az akkori vezető-
ségnek, hogy biztattak, bátorítottak és támogattak abban, hogy ezt a 
csodálatos hivatást tanulhassam. Levelezőn végeztem el a szarvasi 
főiskolán az óvodapedagógus szakot. Nagyon szerencsés embernek 
vallom magam. Az élet megadta nekem, hogy azt csinálhattam, amit 
nagyon szerettem. Minden nap igyekeztem úgy bemenni dolgozni, 
hogy a gyermekeknek átadjam a szeretetem, a törődést, az erőt és a 
vidámságot. Ezért cserébe én is kaptam tőlük sok-sok hálát, szeretet 
és kedvességet. 

Kutasi Hírek: Négy évtized alatt rengeteg gyermek fejlődéséről 
gondoskodott. Önnek ez mit adott?

Szilágyi Zoltánné: Csodálatos dolognak tartom azt, hogy több ge-
nerációnyi gyermeket is elballagtathattam. Ezek egy része már felnőtt 
ember, és nagy gyerekeik vannak. Jó őket felnőttként látni, és ha ösz-
szefutunk az utcán, egy pár szót mindig beszélgetünk. Rengeteg szép 
emlék gyűlt össze az óvodában eltöltött 40 év alatt. Sok munkatársam 
volt ennyi idő alatt. Óvónők, dajkák… Minden gyermekre, minden 
munkatársra nagy-nagy szeretettel gondolok vissza. Őrzöm az emlé-
küket a szívemben. A bölcsődés korú pici gyerekekkel is foglalkozhat-
tam négy évig. Ezt a feladatot Tembelné Szatmári Edittel láttuk el, az 
akkori családi napköziben. Ez is egy nagyszerű időszak volt. Boldog-
sággal töltött el, hogy a csöppségeket is babusgathattam, foglalkoz-
hattam velük. 

Kutasi Hírek: Ennyi idő alatt nehézségek is lehettek. Ezeken ho-
gyan tudott felülemelkedni?

Szilágyi Zoltánné: Voltak könnyebb, és voltak nehezebb idősza-
kok is. De ami biztos volt, az a dolgos csapat. Velük sikerült a nehéz-
ségeket, feladatokat megoldani. Azt kívánom, hogy ez továbbra is így 
legyen az intézményben.

Tembelné Szatmári Edit bölcsődei kisgyermekgondozóként he-
lyezkedett el Székkutason. Több mint 20 évet dolgozott a településen, 
most nyugdíjba vonul.

Kutasi Hírek: Miért választotta ezt a pályát?
Tembelné Szatmári Edit: Úgy gondolom, a családom hatására vá-

lasztottam az egészségügyi, később pedig a gyermekápolónői pályát. 
Megboldogult, szeretett édesanyámtól tanulhattam a szakma gyakor-
lati alapjait. A húgom jelenleg is az egészségügyben dolgozik. Eredeti-
leg ápolónői, gyermekápolónői, valamint csecsemő- és gyermekgon-
dozónői szakképesítést szereztem. 2008-ban elsőként jelentkeztem 
a családi napköziben történő munkára való továbbképzésre. Ezt ma 
már a székkutasi bölcsődeként ismerik. A hódmezővásárhelyi Erzsé-
bet Kórház és a Kertvárosi Módszertani Bölcsőde után 1999-től dolgoz-
tam a székkutasi óvodában. Köszönettel és hálával tartozom, hogy a 
székkutasi önkormányzat fenntartásában lévő intézmény semmiben 
nem szenvedett hiányt, és mindig támogatta munkánkat. Köszönettel 
tartozom továbbá mindenkori munkatársaimnak, hogy szeretettel vol-
tak jelen, hogy támogattak. Ezekért a dolgokért minden nap érdemes 
volt elindulni dolgozni.

Kutasi Hírek: Mit adott Önnek ez a hivatás?
Tembelné Szatmári Edit: 22 éven keresztül dolgoztam itt. Nagyon 

nehéz most nyugdíjba menni, 40 év után. A pici gyerekek a kezeink 
között tanultak meg beszélni, enni, ott lettek szobatiszták. Ők még ki-
szolgáltatottak, nagyon picik. De mindent megtettünk, hogy megfele-
lően felkészítsük őket az óvodára. Rengeteg szeretetet kell nekik adni, 
hogy elfogadják a felnőtteket. Az utcán még mindig rám köszönnek 
a valamikor még kicsi gyerekek. Öröm ez, boldogság, és csodálatos 
hivatás!

szcs/ká.
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Jönnek a Nyári Esték Székkutason
Kulturális kerekasztal megbeszélést tartottak Szék-

kutason, ahol a település civil szervezetei, az önkor-
mányzat, az intézmények és az egyházi vezetők együtt 
tervezték meg az év második felének programjait. Szabó 
Emese, kulturális tanácsnok elmondta, hogy a hagyomá-
nyos Főtéri Falunapok rendezvénysorozat idén elmarad, 
az önkormányzat mégsem hagyja programok nélkül a ku-
tasiakat.

„Székkutas vezetősége fontosnak tartotta azt, hogy most is 
sor kerüljön a beszélgetésre, így június 2-án tartottuk meg a Kul-
turális kerekasztal megbeszélést. Ezt általában januárban tart-
juk, ám ebben az évben a járványügyi helyzetre való tekintettel 
elmaradt. Teljes létszámban voltunk jelen a találkozón. A 2021-
es év második félévének programjait tekintettük át egészen ok-
tóber 30-ig, illetve megbeszéltük a tennivalókat” – kezdte beszá-
molóját Szabó Emese.

„Ötleteltünk, és sok elképzelés rajzolódott ki. Szél István 
polgármester úr bejelentette, hogy a hagyományos Főtéri Falu-
napok rendezvénysorozatunk elmarad. Ennek oka, hogy nem 
tudja vállalni a település vezetősége, hogy biztosan 500 fő alatt 
marad a látogatók, vendégek száma. Azért jó híreket is kaptunk: 

pályázati források adódnak arra, hogy kulturális, könnyűzenei 
programokat szervezzünk a nyár folyamán.”

A kulturális tanácsnok arról is beszélt, hogy hogyan folyik a 
háttérmunka, valamint kiemelte, a szervezők törekednek arra, 
hogy mindenki találjon magának minőségi szórakozást. „A ci-
vil szervezetekkel folyamatosan zajlik az egyeztetés. Az az ötlet 
született, hogy különböző tematikus nyári estéket szervezünk. 
Ez azt jelenti, hogy 4-5 hétvégén rendezünk a Főtéren egy-egy 
koncertet, vagy klub-estet. Különböző előadókat fogunk meg-
hívni, hogy mindenféle korosztály helyet és teret kapjon. Lesz 
családos-délután, lesz olyan est, amikor az operett vagy a nóta 
jut főszerephez, de tervezünk könnyűzenei koncerteket is. A 
cél, hogy minden korosztály találjon magának kikapcsolódási, 
szórakozási lehetőséget. Nagy izgalommal állunk a szervezés-
hez, mert korábban nem volt még ilyen Székkutason. Bízunk 
abban, hogy ezek a kötetlen nyári esték – amelyek természete-
sen ingyenesek, és bárki által látogathatóak lesznek a szabad-
téren – beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és kárpótolnak 
mindenkit azért, hogy a hagyományos Falunap most elmarad” 
– zárta szavait Szabó Emese.

ká.

Mindenki találhat kedvére valót  
a nyári programok között

Gyermektáborok, szabadtéri bográcsozás és aratóün-
nep – bár a lehetőségek a vírushelyzetben kissé korlátozot-
tak, a kutasiak biztosan nem fognak unatkozni 2021 nyarán 
sem. A nyári programokról Szabó Emese települési képvi-
selővel beszélgettünk.

„A település vezetősége idén is gondoskodik arról, hogy a 
gyermekek ne maradjanak felügyelet és szórakozás nélkül” 
– kezdte beszámolóját Szabó Emese. Fontos szempont még, 
hogy tartalmasan, hasznos programokkal töltsék el a szünidőt. 
Az iskolában is vállalnak ügyeletet július elejéig. A hagyomá-
nyos önkormányzati táborokat is megszervezik. Ezek a táborok 
július 19-től július 30-ig tart majd. Ez kétszer öt napot jelent” 
– mondta el a települési képviselő. A tábort már korábban is 
megrendezte az önkormányzat, mindig helyi pedagógusok ve-
zetésével és segítségével valósult meg.

„Külön örömhír az, hogy most pályázati forrásból megszer-
vezendő táborral is várjuk a gyerekeket” – folytatta. „Kistérségi 
szervezés, ami azt jelenti, hogy bár Maroslelén lesz a tábor, a 
térségből várják a jelentkezőket, így Székkutasról is. Július 5. 
és 9. között rendezik meg a programot, összesen 20, általános 
iskoláskorú résztvevőt várnak. Az utaztatást is a pályázati for-
rásból fedezik. Mindezen kívül Vásárhelyen is lesznek táborok, 
illetve helyben is szervezünk még napközis tábort. Ha ezt még 
az augusztusi úszótáborral kiegészítjük, bátran elmondhatjuk, 
hogy nem maradnak izgalmas és tartalmas időtöltés nélkül a 
gyerekek. A kisebbeknek pedig biztosítjuk a felügyeletet” – 
foglalta össze Szabó Emese.

Évtizedek óta hagyomány, hogy a Sóshalmi Olvasókör 
Hódmezővásárhely területén, a pusztában aratóünnepséget, 
hagyományőrző aratást rendez. A Székkutasi Olvasókör és a 
Székkutasi Lovasklub tagjai is segítő munkájukkal vesznek 
részt az ünnepen.

Programok:
Hagyományőrző aratási ünnepség – július 3.
10:10 – Az aratók lovasfogatokkal érkeznek, őket a Sóshalmi Ol-
vasókörnél fogadják.
10:30 – Szakmai hagyományok bemutatója
11:30 – Köszöntők, újkenyérszegés
12:30 – Szabadtéri közös ebéd az Olvasókör udvarán.
Menü: Szabadszedéses bográcsos marhapörkölt, főtt burgonya. 
Ebédelni csak az előre megváltott ebédjeggyel lehet.
13:30 – Jakabfi Zoltán és Molnár Ernő fog zenét szolgáltatni. A 
délután folyamán tombolasorsolás lesz.
A szabadtéri rendezvényen egész nap italbüfé várja a vendégeket.

ká.


