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Megjelenik minden hónapban

INGYENES

Jaj, úgy élvezem én a strandot! – Idén is úszótáborba vitték a kutasi gyerekeket
4. oldal

Székkutas továbbra is
töretlenül fejlődik
5. oldal

Boldog Gizella-díjas lett a székkutasi
származású Faragóné Szénásy
Emese
8. oldal

Új vezetője van a székkutasi Líbor Ilona Óvodának
„Köszönöm az önkormányzat, az alapítvány és a szülők támogatását,
türelmét, és azt, hogy segítik a munkánkat. Támogatják azt, hogy ez
egy olyan intézmény és egy olyan légkör legyen, ahol jó gyereknek lenni!”
7. oldal
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Őszre várható az emlékeztető oltás felvétele
Székkutason egyelőre a lakosság közel hatvan százaléka van
beoltva különböző típusú covid
vírus elleni vakcinával, mondta el
lapunknak Dr. Bakos Attila. Székkutas háziorvosa. A doktor arra is
felhívta a figyelmet, hogy továbbra
is regisztrálni kell az elsőkörös oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon.
Azok, akik már megkapták a
komplett oltási sort az ősz folyamán,
a booster- vagy emlékeztető oltásra
az oltópontokon regisztrálhatnak.
F.E.: Változtak a műtétre való jogosultság feltételei a járványhelyzet miatt. Milyen tényezők játszanak szerepet ebben?
Bakos Attila: A kormány döntése alapján, azon személyek,
akik oltási igazolvánnyal nem rendelkeznek, tehát nincsenek
beoltva és nem estek át az elmúlt időszakban koronavírus fertőzésen, különböző műtéti beavatkozásokon csak úgy vehetnek
részt, ha vállalják a teszt költségét, és a műtétet megelőző 48
órán belüli negatív PCR-teszttel rendelkeznek. Az antigén teszt
költségeit is vállalni kell a páciensnek.
F.E.: A védőoltás továbbra is ingyenes?
Bakos Attila: A védőoltás felvehető mindenki számára. Ezt
ingyenesen, TB alapon biztosítják. Aki ezzel nem szándékozik
élni, annak költségteher lehet a teszt.
F.E.: A kórházi látogatáshoz is kell PCR teszt, amennyiben
nincs védettségi igazolvány?

Bakos Attila: Ha valaki védettségi igazolvánnyal nem rendelkezik, de hozzátartozóját szeretné meglátogatni a kórházban,
akkor is 48 órán belüli PCR tesztet szükséges vinni az intézménybe. Tudomásom szerint azonban antigén tesztet ebben az
esetben nem kell végeztetni.
Lényeges aspektus azonban: hogyha egy 18 éven aluli személy nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, akkor számára
és az őt kísérő személy számára az ellátások ingyenesek. Ha
a gyermeket műtik, vagy invazív beavatkozás történik, akkor a
szakorvos a PCR- valamint az antigén tesztet intézi a beteg számára, és a kísérő, szülő számára is.
Mindenkinek azt javaslom, hogy a műtétet elrendelő
szakorvostól kérje ki a véleményeket, hol, mikor és melyik
intézményben fogják elvégezni ezeket a teszteket. A háziorvosnak nincs jogköre ezeket a vizsgálatokat megkérni,
hiszen a háziorvos most már csak olyan betegnek kérhet
koronavírus tesztet, aki idősotthonba készül, vagy koronavírus betegség gyanúja merül fel, és emiatt karantént kell
elrendelnie.
F.E.: Melyek ezek az invazív beavatkozások ?
Bakos Attila: Azokat nevezzük invazív beavatkozásoknak,
melyek műtéti teendőt igényelnek, mindenféle műtét ide tartozik. Nagyon fontos, hogy a sima vérvétel, az injekció beadás
nem tartozik ezek közé, ezekhez nem kell továbbra sem védettségi igazolvány, nem kell tesztelési metódus. Szakrendelőkbe,
háziorvosi rendelőkbe sem kell előzetes tesztelés és védettségi
igazolvány.
fe

Tanévkezdés – Patyi Éva írása
Szeptember 1-jén, szerdán a Hódmezővásárhelyi Klauzál
Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézményében is megkezdődik az új tanév. Az első tanítási napon 8 órakor kerül sor
a tanévnyitó ünnepségre, melyen külön is köszöntjük a 17 elsős
kisdiákunkat. A leendő elsősöknek ovi-suliváltó napot szerveztünk augusztus 27-én az iskolában, hogy ismerkedjenek a tanító nénikkel és az új környezettel, minél zökkenőmentesebb
legyen az óvoda-iskola átmenet.
A 2021/2022-es tanév előkészületei zajlanak, a tankönyvcsomagok nagy része már kiosztásra is került, illetve az első
tanítási napon átvehető. Iskolánkban 106 tanuló kezdi meg a
tanévet. A 3-4. és az 5-6.évfolyamon összevont osztályokban
kerül megszervezésre az oktatás a készség tantárgyaknál, de
a fő tantárgyakat (magyar, matematika, természetismeret, angol, történelem) évfolyamonként külön-külön tanulják majd a
gyerekek, mint eddig is. Az egész napos iskola keretében a tanórák után 16 óráig kerülnek megszervezésre a délutáni tevékenységek. 14 órától 15-ig a kötelező tanulás a napköziben és
tanulószobán biztosított, majd szabadidős tevékenységeken
vehetnek részt a tanulók. A Péczely Alapfokú Művészeti Iskola
kihelyezett tagozatán is folytatódik a zene-és a művészetoktatás.
Az első tanítási napon 13 óráig lesz tanítás, elsősorban osztályfőnöki órák, utána haza lehet menni, felügyeletet 16 óráig
biztosítunk. Az iskolabusz ezen a napon 13 órakor kezdi meg a
gyerekek hazaszállítását, csütörtöktől már a megszokott menetrend és útvonal szerint közlekedik.
Az iskolai étkeztetési igények felmérésére az első napon kerül sor, tehát nem lesz ezen a napon még étkeztetés, ezért kérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak gyermekeik napközbeni

ellátásáról. Természetesen másnaptól, csütörtöktől biztosított a
menza vagy a napi háromszori étkezés.
A szülői értekezleteket szeptember 2. hetére tervezzük,
melynek időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják majd a
szülőket.
Jelenléti oktatásra készülünk, de természetesen továbbra is
nagyon fontos a mindenkori járványügyi szabályok betartása.
A vakáció utolsó napjaira jó pihenést, az új tanévhez sok sikert és jó egészséget kívánok Mindenkinek!
Patyi Éva
tagintézmény-vezető

Véradás Székkutason
2021. július 14-én a Magyar Vöröskereszt Hódmezővásárhelyi és Székkutasi Szervezete véradást szervezett a Murgács Kálmán Művelődési Házban. Közel 30 véradó jelent
meg, hogy karját nyújtsa az életmentő véradásra.
Köszönetet mondunk Székkutas Község Önkormányzatának és a Herbária Zrt. székkutasi üzemének a lebonyolítás során nyújtott támogatásért.
Továbbá köszönetet mondunk a véradóknak és az önkénteseknek, akikre a következő véradáson, 2021. október
20-án is számítunk.
Magyar Vöröskereszt Székkutasi Szervezete
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Székkutasiak keze munkáját dicséri
a vásárhelyi Tájház nádteteje
Lengyel Győző és párja, Móza Mónika nádtetőkészítéssel
foglalkoznak. A kutasi szakemberek nemrég a vásárhely Tájház tetejét javították meg. Az alapanyag és persze a munka minőségén múlik az, hogy milyen tartós lehet a nádtető, viszont
a klímaváltozás miatt a nád már nem a régi, egyre nehezebben
aratható. A munkáról, a nádról, a tetőkészítésről beszéltek a
székkutasi nádtető-készítők.
A nádtetős házak átlagos vastagsága lakóházaknál 30-35 cm, a
vásárhelyi Tájháznál viszont 60-80 centiméteres vágott náddal tömörítették vissza a tetőt. Az elkorhadt részeket horganyzott dróttal
korrigálták, a rövid szálakat beledugdosták a megritkult szövetbe.
A szakemberek arról is beszéltek, miért időtálló és tartós a
nádtető. A szél nem tud belekapni, és a jégeső sem tehet benne
kárt, hiszen az apróbb és a nagyobb jégszemek is lepattannak róla.
Nem véletlenül találták ki pont ilyenre annak idején. A természetes anyag ráadásul jól szigetel, és a környezetben sem tesz kárt:
ha több évtized után lebontják, jól komposztálható, de le is lehet
darálni a nádat.
A nádtető időtlensége felépítésének köszönhető: a nádszálak
apró csövekként funkcionálnak, így a tető megfelelő szögű lejtésével tökéletesen le tud folyni az eső. A magyar nádtetőknek problémás része is van azonban, ez a tetőgerinc, melynél a két oldal
találkozik. Itt könnyen romlik a nád állapota. A Tájháznál cserépszegést alkalmaztak, ez egy rendkívül praktikus módszer Lengyel
Győző szerint.

Az előírásnak megfelelően kell kialakítani a nád sűrűségét és
vastagságát is. A nád minősége és rögzítése, illetve, hogy miként
varrta le a felhelyezett nádkeveréket a mester, a legfontosabbak
akkor, ha nádtetőt készül. A szakember szerint vannak olyan szakmabeliek is, akik nem számítanak elég alapos mesternek – velük
kapcsolatban szokták mondani az alaposabbak, hogy „ugrasztott
két sort”, hogy haladósabban menjek a munka, előbb végezzen a
mester. A lazább sorok miatt hamarabb tönkremegy a tető.
Persze nem mindenki így áll hozzá. Ahogy Győző is mondta, ha
betartjuk az előírásokat, élethosszig tartó nádtető lehet a végeredmény. A tető készítéséhez szükséges alapanyagot – mely ebben az
esetben szigorúan csak nád lehet – 62 centis körméretű sablonba
kell kötözni. Rendkívül fontos, hogy a kötegek nem tartalmazhatnak semmilyen idegen anyagot, például gyékényt, füvet, vagy sást,
hiszen ezeknek más a vázszerkezetük, ennek eredményeképpen
átnedvesedhetnek és bepenészedhetnek – ez az egész tető minőségét befolyásolhatja.
Ahogy mondta: ha betartjuk az előírásokat, tömörebb, ennek
köszönhetően hosszabb élettartamú lehet a tető. A tetőfedő nádat
62 centis körméretű sablonba kell kötni, idegen anyagot, gyékényt,
sást és füvet egyáltalán nem tartalmazhat. Ezeknek más a vázszer-

kezetük, máshogy vezetik a nedvességet, így a köteg átnedvesedhet és bepenészedhet.
További részleteket is elárult a szakember a nádtető-készítésről.
A nádkévék bálázva vagy kúpokban tárolva várják sorsukat. Minőségi kritériumként a nád „egyidejűségét” szokták még emlegetni.
Mivel ezeknek a szálaknak más és más az állapota, így nem egyszerre „veszítenek szavatosságukból”.

Lengyel Győző a kezdetekről is beszélt. Elmondta, hogy édesapja mindig azt szerette volna, ha fia szakmát tanul. Győző azt tervezte, hogy autószerelő vagy szobafestő szakmát végez, végül nagybátyja mintájára szakács végzettséget szerzett az akkori Komócsin
Zoltán középiskolában, majd fél évet dolgozott is a vendéglátásban. Apja ebben az időszakban a székkutasi horgász egyesület
vezetője volt, így az ifjú Győző láthatta, hogy a horgászok minden
télen a befagyott vízen aratták a nádat. Ezt aztán eladták feldolgozóüzemeknek, a hasznot pedig halasításra fordították. A tetőfedő
hivatás ötlete ekkor indult. Most felesége, Mónika vezeti a nádarató
traktort, Győző pedig a nádat szedi össze.
Korábban a szegények építőanyagként ismerték a nádat, ma
már a költségesebb megoldások közé sorolják ezt a megoldást.
Napjainkban kevesen tudják, hogy a szalonna és a kolbász tovább
eláll egy nádtetős ház padlásán, és, hogy a nádból készült tető bizony kiváló hőszigetelő hírében áll. A modern korban legtöbben
csak az esztétikai tulajdonságai miatt választják a nádtetőt, és bár
nem a legolcsóbb, aki emellett dönt, általában nem sajnálja a rávalót. A számításból azonban gyakran kimarad, hogy a nádtetőt 8-10
évente bizony érdemes felújítani, hogy jó és hasznos tulajdonságait megőrizze. Győző szerint a nád a cserépnél jóval több gondoskodást igényel.
A két szakember arról is beszélt, hogy az új nádtető költsége
négyzetméterenként nagyjából 20 ezer forintra rúg. A nád ára
emelkedett az elmúlt időszakban, hiszen exportálják is azt. Két
euróba kerül mai árfolyamon egy kéve nád, ebből négyzetméterenként nagyjából 10-12 kévére van szükség négyzetméterenként.
A végösszegben természetesen a drót, az egyéb alapanyagok, ezek
szállítása, valamint a munkadíj is beletartozik.
A székkutasi tetőfedőknek szembe kell nézniük a mesterég nehézségeivel is. Az enyhe telek miatt ugyanis nem fagy be a víz, és
bár használhatják a mocsárjárót az aratáshoz, ez nem megfelelő
módszer, és a természetnek sem tesz jót. A szövetnek való nád
csak tóban terem, a mesterek viszont nem tudnak aratni telente.
Az aszályos időszakban csak 160 centi magasra nő a nád, a kétméteres szövethez így már nincs megfelelő alapanyag – mondta el a
Lengyel Győző.
delmagyar.hu/ká
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Új edzővel és több új játékossal vág neki az szezonnak
a Székkutas TC
A székkutasi labdarúgó csapat nem vállalta a megyei élvonal küzdelmeit, az együttes három szezon után ismét a megyekettőben lesz érdekelt. A keretben ebből fakadóan több
változás is történt, de a kispadra is új edző érkezett.
A 2017/18-as szezonban vívta ki a megyeegyes feljutás jogát
a Székkutasi TC labdarúgó csapata, amelynek köszönhetően az
elmúlt néhány szezont a megyei labdarúgás krémjében tölthette
az együttes. Nem voltak ezek könnyű idények. A feljutás időszakában a 15 csapatos bajnokság 13. helyét sikerült megszerezni,
négy győzelem, hat döntetlen és tizennyolc vereség lett a csapat
mérlege. A rákövetkező szezont már a koronavírus is sújtotta, a
bajnokság félbeszakadt, 13 meccset játszott a Székkutas, amely
során nem sikerült megízlelni a győzelem ízét, ám a helyzetből
fakadóan nem is esett ki az élvonalból a klub.
A legutóbbi szezon már 17 pontot hozott, igaz ez a tabella
utolsó előtti helyére volt elegendő. Habár akadtak szoros mérkőzések és elherdált győzelmek is, sikerült néhány meglepetést is
okozni, például felülmúlni a Szeged 2011 II-es csapatát, legyőzni
a Bordányt vagy megszorongatni a mindig erős Tiszaszigetet. A
kiesés nem volt egyértelmű, hiszen az új versenyszabályzat értelmében a szezon végén elért 13. hely akár bennmaradást is
jelenthetett volna, a klub azonban úgy döntött, hogy inkább a
másodosztály küzdelmeit vállalja a 2021/22-es idényben.
Mindez több változást is magával hozott, akár távozók tekintetében is. Bartyik Norbert játékos-edző mellett Szántó Kornél, Kolozsvári János és Rakozov Krisztián is búcsúzott. A kispadon viszont az
orosházi Kormányos Antal vette át az irányítást, akivel több új játékos is érkezett, Beke Sándor, Harmati Albert, Bódi László és Bessenyei László személyében a Békés megyei II. vonalban szereplő
OMTK-Rákóczitól, valamint Varga Péter az OMTK-ULE együttesétől.
„Kormányos Antal fiatal és agilis edző, aki azt gondolom,
hogy eddigi edzői munkája alapján jól fogja végrehajtani a feladatot, ami ahhoz szükséges, hogy a csapat jól szerepeljen a

megyekettes bajnokságban. A cél az 1-6. hely valamelyikének
megszerzése” – fogalmazott lapunknak Horváth Zoltán, a Székkutas TC elnöke.
A felkészülési programban több edzőmérkőzés is szerepelt,
majd augusztus 14-én a tétmérkőzések sorozata is megindult,
akkor a Csongrád-Csanád megyei Magyar Kupa selejtezőjének
első körében a IV. osztályú Fábiánsebestyén vendégeként lépett
pályára a kutasi csapat. Bő 20 percnyi játék után Rácz Dezső
már mesternégyesnél tartott, végül pedig egyedül hét találatig
jutott, a Székkutas 11-2 arányban jutott a második körbe, ahol
idegenben találkozott a Kübekháza csapatával. A mérkőzést augusztus 25-én, lapzártánkat követően rendeztek.
A bajnokság augusztus 21-én a Csengele ellen indult, jó erőfelmérő volt ez a találkozó, hiszen a vendégek is sokat erősítettek az elmúlt szezonban és mindenképpen a bajnokság élmezőnyébe szeretnének tartozni. A Székkutas TC tervezett őszi
menetrendje:
Augusztus 28., 17:30: FK 1899 Szeged – Székkutas TC
Szeptember 4., 16:30: Székkutas TC – Mindszenti SC
Szeptember 11., 16:30: Székkutas TC – Tömörkény KSE
Szeptember 18., 16:00: KSE Balástya – Székkutas TC
Szeptember 25., 16:00: Székkutas TC – Sándorfalvi KSE
Október 3., 15:00: Csanytelek – Székkutas TC
Október 9., 15:00: Székkutas TC – Zákányszéki KSK
Október 16., 16:30: Mártély SK – Székkutas TC
Október 24., 14:30: Székkutas TC – FC Szegvár
Október 31., 13:30: Szegedi Pázsit SE – Székkutas TC
November 6., 13:30: Székkutas TC – St. Mihály FC
November 14., 13:30: Üllési ISE – Székkutas TC
A fordulatos mérkőzés végül 3-3-as döntetlennel ért véget.
A székkutasiak góljait Szabó Imre, Bódi László és Varga Péter
szerezték.
szcs

Jaj, úgy élvezem én a strandot! –
Idén is úszótáborba vitték a kutasi gyerekeket
A székkutasi önkormányzat idén is 20 helyi fiatal számára biztosított strandolási és úszási lehetőséget. A gyerekek
a vásárhelyi strandon tölthették napjaikat Kruzslicz Péter és
Szántó Kornél vezényletével.
„Ha végre itt a nyár és meleg
az idő, az ember strandra jár,
mert azért van itt ő” – idézhetjük fel magunkban Kovács Eszti
örökzöld dalát, amelyet dúdolva
talán a Beatrice kicsit érdesebb
előadás módja is eszünkbe juthat. Nos, a 2021-es évben sem
maradtak strandolási lehetőség
nélkül a székkutasi gyerekek. Az
önkormányzat az elmúlt évek
gyakorlatához hasonlóan idén is
húsz fiatal számára biztosította,
hogy ingyenes utazással és részvétellel élvezzék a nyár hűsítő pillanatait a vásárhelyi strandon.
Az időjárásra egyáltalán nem lehetett panasz, hiszen míg az
elmúlt évben be kellett iktatni egy esőnapot, most erre nem volt
példa. Igaz, a fedett részt így is igyekeztek kihasználni a gyerekek, habár ez alkalommal nem a kövér esőcseppek elől kellett

oda „menekülni”, hanem a nap sugarai elől nyújtottak védelmet
a benti medencék. Ez azért is volt izgalmas, mert az új attrakciót,
a vízi akadálypályát is lehetőségük nyílt a gyerekeknek kipróbálni.
„A tábor szerencsére nagy népszerűségnek örvend, hiszen a
székkutasi gyermekek közül nem mindenki tud eljutni a városi strandokra, fürdőkbe. Az utaztatás minden nap megoldott volt, az önkormányzat pályázati forrásból finanszírozta ezt és a strandbelépőket
is” – fogalmazott lapunknak Szabó Emese önkormányzati képviselő.
A kisbusz reggel indult és két körben vitte a fiatalokat a strandra, ahol nem csak a medencés programok, hanem a sportolási
lehetőségek terén is igyekeztek mindent kihasználni a gyerekek
Kruzslicz Péter és Szántó Kornél felügyelők vezényletével. A hazaindulás 15:30 környékén vált esedékessé.
„Nagyon tetszett a gyerekeknek a tábor, többen már most jelezték, hogy a következő évben is szeretnének jönni. Nagyon jó kezdeményezésnek gondolom, hogy az önkormányzat ilyen módon is
támogatja a gyerekeket, családokat. A főszerepet az úszás kapta,
de aki szerette volna, azt megtanítottuk fejest ugrani is. Délelőtt
röplabdáztunk és strandfociztunk” – nyilatkozta Kruzslicz Péter.
A nyári élményeket így augusztusban is biztosították a székkutasi gyerekek számára. A napos idő és a pancsolás minden résztvevő számára tökéletessé varázsolta a vakációt!
szcs
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Székkutas továbbra is töretlenül fejlődik
Óvoda- és útfelújítás, belterületi vízrendezés és falukemence – az elmúlt időszak a megújulásé Székkutason, és
még messze nincs vége. Összeállításunkban a legjelentősebb fejlesztéseket szedtük csokorba. Olvasson tovább!
Belügyminisztériumi pályázat – korszerűvé vált az óvoda
A 2020-ban benyújtott projekt keretében Székkutas Község
Önkormányzata sikeresen pályázott a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázati
felhívására. A projektnek köszönhetően megújult a Líbor Ilona
Óvoda elektromos fűtésrendszere, kicserélték a vezetékeket, a
szerelvényeket valamint a lámpatesteket. Kazánházi átalakításokat végeztek, a radiátorok és a vegyes tüzelésű kazán cseréje
is megtörtént. Mindezek mellett teljesen új réteget kaptak az intézmény belső falai. A beruházás keretében napelemrendszert
is telepítettek, ez a későbbi energiatakarékos üzemeltetést segíti elő. A pályázati projekt összköltsége br. 35.342.354 Ft, melyből
a támogatás összege 28.500.000 Ft. A fennmaradt összeget az
önkormányzat biztosította.
A munka itt még nem ért véget, ugyanis a 2021-ben benyújtott pályázatban még több felújítás kezdődött meg az épületben.
A vizesblokkban új burkolatokat helyeztek el, a vízelvezetés szerelvényeit cserélték, csakúgy, mint a szanitereket. Az öltöző és
az előtér is megújul, de biztonsági kamerákat is telepítettek az
intézmény bejárataihoz. Ezen kívül új bútorokkal is gazdagodott
az óvoda. A pályázati projekt összköltsége br. 15.556.619 Ft. A
támogatás összege: 14.778.788 Ft, a fennmaradó br. 777.831 Ftot az önkormányzat biztosított.
Megoldódik a belterületi vízrendezés kérdése
A Területfejlesztési Operatív Program projektjének részeként
a Herbária Zrt. ingatlanainak csapadékvíz elleni védelme érdekében a Kamilla utcán és az Alkotmány utcán új zártmedrű csapadékvízelvezető rendszer épül. A meglévő földmedrű árkok
is profilozásra kerülnek. A József Attila utcán nyílt árok épül.
Kiépítik továbbá a Maczelka Gábor utcai földmedrű csapadékvíz elvezető csatornát is. Új burkolt, nyílt csapadékvízelvezető
árokrendszer is épül a Németh László utcában. A megújuló szakaszok teljes hossza 2500 méter. A 250 millió forintos pályázat
100%-ban fedezi a beruházások költségét. Jelenleg az engedé-

lyezési tervek készítése, valamint a kapcsolódó beszerzési eljárások vannak folyamatban.
Útfelújítás a Magyar Falu Programban
A sikerek között könyvelhetjük el az „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/felújítása című pályázati kiírásra benyújtott
pályázatot is. A felújítás a Kossuth Lajos utcában megy végbe a
28. és 62. szám alatti ingatlanok között, itt kap új burkolatot az
útszakasz. A beruházás összköltségét 100%-ban fedezi a pályázati
összeg, mely br. 25.731.539 Ft. Jelenleg tart a beszerzési eljárás.
A civil közösségeket is érinti a fejlődés
Régi vágya teljesül a kutasiaknak a Magyar Falu Program
pályázatának hála. A Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítő
Egyesület 2020-ban sikeresen pályázott a Falusi Civil Alap pályázatán, így a Murgács Kálmán Művelődési Ház mögötti fás területen létrejöhet Székkutas közösségi kemencéje. A két tepsis
dongakemencével lehetőség nyílik a közös bográcsozásra, de
azok is megtalálják a számításukat, akik inkább a grilleznének.
A beruházás részeként megépül a mintegy 60 négyzetméteres
tetőzet. A fából készült zsindelyes tetőborítás alá 20-30 személy
kényelmesen befér, így újabb színtér nyílik a közösségi eseményszervezések előtt, függetlenül az időjárástól! A projektben
4.150.000 Ft összeget biztosít a Magyar Falu Program, viszont a
kemence és a 60 m2-nyi térfedés alatti terület térburkolását az
önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A tervek szerint a
beruházás szeptember közepéig elkészül.
A Faluszépítő Egyesület 2021-ben is pályázott a Magyar Falu
Program Falusi Civil Alap pályázatán, így a projekt keretében garázst is kialakítanak a Murgács Kálmán Művelődési Ház mögötti
területen. Az épületben női és férfi mosdóhelyiségeket is kialakítanak, valamint egy mosogatóhelyiség is helyet kap – így a
kemence és a sütögető hely használata során keletkezett szen�nyes edényeket praktikusan meg lehet tisztítani. A mellékhelyiségekhez vezető úton új térköves járdát is kiépítenek, valamint
az épület előtti töredezett betonburkolatot is felújítják. A közművesítés kérdése is megoldódik a beruházásnak köszönhetően, valamint új nyílászárókat is beépítenek. Végezetül az épület
homlokzatát is felújítják. Az átalakítás teljes összegét – amely
5.847.681 Ft – fedezi a Magyar Falu Program.
ká

Elhunyt Maczelka Gyuri bácsi, a falu egyik utolsó kovácsa
Székkutas díszpolgára 96 évesen ment el. Gyuri bácsi élete és pályája példaértékű volt a község lakói számára, mármár legendává vált a faluban és a térségben.
A kovácsmester szeptember 24-én ünnepelte volna 97. születésnapját. Még időskorában is az üllőnek és a kalapácsnak szen-

telte napjait. Gyuri bácsi 10 évvel ezelőtt, 86 évesen még a Vásárhelyre és Székkutasra látogató fukushimai japán gyerekeket
is bevezette mestersége világába, megmutatta a látogatóknak a
szakma rejtelmeit.
A kovácsmester utolsó patkóját 2014-ben készítette dédunokájának, Gyuri bácsi ekkor 90 éves volt.
Maczelka Györgyöt 2009-ben Székkutas díszpolgárává választották.
promenad24.hu/ká

Anyakönyvi hírek
Július hónapban:
Születés: Alács Bettina Dóra és Mayer Gellért Csabának Zoé Bettina utónevű gyermekük
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Hegyi István, Lázár Ernőné Ambrus Eszter,
Maczelka György
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Kulturált szórakozást biztosít a Pince Klub
Egy hónapja nyitott meg az önkormányzat üzemeltetése
mellett a Pince Klub Székkutason. Gojdár Balázs üzletvezető
a Kutasi Híreknek elmondta, pozitív visszajelzések érkeznek
a lakosoktól a szórakozóhelet illetően, ami több újdonsággal készül ősztől a vendégeknek.
– Úgy tűnik, a településen élőknek van igényük a kulturált
szórakozásra. Ez megmutatkozott az elmúlt hétvégék könnyűzenei koncertjei, operett műsorai, a Székkutasi Nyári Esték
során – ismertette lapunkkal Gojdár Balázs. Az üzletvezető hozzátette, hétköznap a helyet leginkább fiatalok töltik meg, akik
csocsózás és dartsozás közben kapcsolódnak ki, míg hétvégén
minden korosztály ellátogat hozzájuk, búcsút mondva a hét közben kialakult kihívásoknak, problémáknak.
A klub nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre. Saját
logós repohár-rendszert alakítottak ki, amivel az egyszer használatos poharak használatát szorítják vissza. Ennek lényege
ugyanaz, mint a fesztiválokon: a vendégek az italokat egy vastag
falú, műanyag pohárban kapják, amit az egész ott tartózkodásuk alatt használhatnak. A pohár árát előre ki kell fizetni, de ha
valaki távozás előtt visszaadja, akkor visszakapja a pénzt. Mivel
egy-egy ilyen pohár elvihető, így emléknek sem utolsó, főleg a
más településekről érkezők számára. A rendszer egyelőre még

nem kötelező, de szeretnék, ha minél szélesebb vendégkör tapasztalná meg ennek hasznosságát.
A környezettudatosság jegyében csak papírból készült szívószálat alkalmaznak és nagy hangsúlyt fektetnek a szelektív hulladékgyűjtésre is.
Lassan véget ér a nyár. Gojdár Balázs kiemelte, ősszel is gondoskodnak arról, hogy jól érezzék magukat a hozzájuk betérők.
Emiatt szinte minden hétvégén szerveznek valamilyen programot,
a naptári alkalmakat figyelembe véve. Nagy öröm, hogy a fiatalok
máris adtak ötleteket a klub vezetésének arról, hogy milyen eseményeknek örülnének, így például már egy dartsbajnokság lehetősége is felmerült. Az idősebbek retro diszkókra számíthatnak.
A Pincében hétköznap hárman, hétvégén nyolcan dolgoznak. A nyitva tartást vasárnaptól csütörtökig délután 3 és este
9, pénteken délután 2 és hajnal 2, míg szombaton délelőtt 11 és
hajnal 2 óra között határozták meg, de igény szerint módosítanak ezen a jövőben.
– Nagyon nagy segítség az önkormányzat részéről, hogy mindenre nyitott velünk kapcsolatban, így közösen, vállvetve küzdünk azért, hogy teljes mértékben kiszolgáljuk a községben élőket a szórakozás terén – mondta még el Gojdár Balázs.
Megyeri József

Képes összeállítás a Székkutasi Nyári Esték programsorozatról
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Stefán Zoltán és felesége búcsúzik Székkutastól
2018 augusztusában költözött Székkutasra Stefán Zoltán
református lelkész és felesége Stul-Stefán Linda, aki óvodapedagógusként és hitoktatóként dolgozott. A lelkész kutasi
szolgálata azonban augusztusban a végéhez ér.
2018 augusztusának közepén már a költözésé volt a főszerep
Stefán Zoltán és Stul-Stefán Linda életében, a református lelkész
szolgálata pedig 2018. szeptember 1-én elkezdődött. A házaspár
Kárpátaljáról érkezett a községbe, ahol számos élménnyel gazdagodtak. Stefán Zoltán lelkésszel beszélgettünk.
Milyen apropóból érkeztek Magyarországra és Székkutasra?
Szerettem volna kipróbálni magam a magyarországi gyülekezetben és Juhász András esperes úrral volt már ismeretségem,
az ő meghívását fogadtam el, és úgy kerültünk a megyébe.
Hogyan fogadták önöket Székkutason?
Őszintén szólva elsőre egy elég zárkózott közösséggel találkoztunk, összevetve például egy kárpátaljai közösséggel vagy
gyülekezettel. Viszont ismerve az összmagyar társadalom zárkózottságát igazából ezen annyira nem lepődtünk meg. Rövid
időn belül azt tapasztaltuk, hogy amennyiben nyitunk az emberek felé, megszólítjuk őket, akkor ők is bőbeszédűbbek lesznek,
készségesebben nyilatkoznak és onnantól kezdve gyakorlatilag
megszólíthatóbbá váltak az emberek. Ahogy mi nyitottunk, úgy
nyitottak ők is.
A hároméves szolgálat jelentős része a koronavírus-járvány idejére esett. Ez mennyire próbálta meg a gyülekezet
életét?
Ez egy mindannyiunk számára megpróbáló időszak volt, akár
a gyülekezetünket, akár a település lakóit is érintve. Azt lehet
mondani, hogy mi magunk lelkészek sem tapasztaltunk még
ilyet egyháztörténelmünk során. Igei alkalmakat nem tudtunk
személyes találkozással megtartani. Ez borzasztó nagy fájdalom
és csalódás volt, ám elfogadtuk, mert az Úristen valamiért ezt
a terhet helyezte ránk. Ettől függetlenül igyekeztünk a magunk
részéről mindent megtenni annak érdekében, hogy az embereket elérjük és megszólítsuk. Erre használtuk az online teret:
van egy Facebook csoportunk, oda töltöttünk fel istentiszteletes
videófelvételeket. Ezeket a feleségem készítette és úgy kerültek
fel a csoportba, valamint az írott igei gondolatokat is felkerültek.

A felesége mivel foglalkozik?
Ő óvodapedagógus és hitoktató is egyben. Amikor Székkutasra kerültünk, akkor az óvodában még nem tudott elhelyezkedni, Orosházán dolgozott és a 2019-es esztendő januárjától
dolgozott a helyi óvodában. A feleségemnek áldozatos munkája
volt abban, hogy gyerekeket és adott esetben szüleiket el lehessen érni, meglehessen szólítani és be tudjuk vonni a gyülekezeti
közösségbe.
Milyen volt székkutasinak lenni?
Pozitív élményekkel bírunk az eltelt esztendők alatt. Egy
nagyon segítőkész közösségről beszélhetünk. Bármilyen alkalmat szerveztünk, bármilyen felújítási munkálat volt, mind az
emberek, mind az önkormányzat teljesen pozitívan állt hozzánk. Gyakorlatilag soha semmire nem mondták azt, hogy ne
szervezzük, ne valósítsuk meg, mindenben mellénk álltak.
Ilyen téren meg kellett őket szólítani és aztán tudtunk fejlődni
és elérni célokat.
Hol folytatódik az életük?
Az életünk Makó városában folytatódik, az Újvárosi Református Gyülekezetben. Nálunk reformátusoknál, más gyülekezettekkel ellentétben nincs „kényszerdöntés”. Azt mondhatnám,
hogy ez egy személyes döntésem volt. Egész teológiai tanulmányaimhoz visszamenve, mert ott született meg bennem egy
olyan elhatározás, hogy amennyiben az Úristen megengedi, akkor szeretném kipróbálni magam egy városi közösségben, gyülekezetben. Különösen tudván, hogy ott egyházi intézmények is
vannak, mint óvoda, általános iskola és reményeink szerint a
jövőre nézve egy bölcsődei projekt is megvalósul. Nagyobb a
megszólítható közeg, a szolgálati terület és lehetőség, összevetve egy kisebb településsel.
Makó egyébként ismerős az önök számára?
A másik szolgálati helyem Magyarcsanád volt az elmúlt években a kutasi gyülekezet mellett, így átutaztam Makón, olyan értelemben, hogy mindig kiutazott velem egy kántor és így megismertem annak a gyülekezetnek a tagjait, magát a közösséget,
a települést.
szcs

Új vezetője van a székkutasi
Líbor Ilona Óvodának
A 2021/22-es nevelési évben Dobsa-Magyari Szilvia látja el
az óvodavezetői feladatokat. Az új feladatkörről, tennivalókról, tervekről beszélgettünk.
Kutasi Hírek: Hogyan lehet valakiből óvodavezető?
Augusztus 23-tól vehettem át Lázár Judit, korábbi óvodavezető helyét. Pont a születésnapomon hívták fel a figyelmemet arra,
hogy van egy ilyen pályázati lehetőség Székkutason, így benyújtottam a pályázatom. Eleinte úgy gondoltam, hogy mivel még
itthon vagyok a kisebbik fiammal, egyelőre nem állnék munkába, azonban átgondoltam, és úgy döntöttem: megpróbálom. A
család nagyon támogatott a döntésemben, hittek bennem. Arról
is beszéltünk, hogyha most egy ilyen lehetőséget elszalasztok,
lehet, hogy később bánni fogom. Így úgy határoztam, megpróbálom. A képviselő-testület elfogadta végül a pályázatomat, így
én lettem az óvoda vezetője.
Kutasi Hírek: Milyen feladatai vannak egy óvodavezetőnek?
Egy óvodavezető adminisztratív feladatköröket is ellát, de a
gyerekekkel is foglalkozik. Az óvodavezető igyekszik továbbá

összetartani a munkaközösséget, és a külső intézményekkel is
tartja a kapcsolatot.
Kutasi Hírek: Hogyan indul a 2021/22-es nevelési év?
17 kiscsoportos gyereket várunk, valamint indul egy 19 fős és
egy 20 fős csoport is. A jelenlegi állás szerint összesen 56 óvodással kezdődik meg a szeptember idén. Addig még azonban
sok feladatunk van, a felújítás után még sok olyan apró simítás van, amit el kell végeznünk, hogy a gyerekeket biztonságos
környezet várja az első napon, hogy öröm legyen szeptember
másodikán óvodába jönni. A későbbiekben szervezünk nyílt napot is.
Mindenképpen szeretném hozzátenni az elmondottakhoz
azt, hogy köszönöm az önkormányzat, az alapítvány és a szülők
támogatását, türelmét, és azt, hogy segítik a munkánkat. Támogatják azt, hogy ez egy olyan intézmény és egy olyan légkör legyen, ahol jó gyereknek lenni!
ká/fe
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Boldog Gizella-díjas lett a székkutasi származású
Faragóné Szénásy Emese
Azok a vásárhelyi polgárok kaphatják meg a Boldog Gizella-díjat, akik személyiségükkel, életútjukkal, munkájukkal
Hódmezővásárhely megbecsülését élvezik. – nyilatkozta Kószó
Péter, a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány elnöke a nyár
elején tartott sajtótájékoztatón. Ekkor még csak a jelöléseket
várta az alapítvány. A két díjazott Simon Ferenc és Faragóné
Szénásy Emese. Összeállításunkban a kutasi származású tanárnőről olvashat.
Hódmezővásárhelyen, 1943. december 14-én született református pedagógus család első gyermekeként. Szülei – Béla Mária és
Szénásy Gyula – Székkutason praktizáló tanárokként váltak ismertté
községünkben.
Ügyszeretetük és a pedagógusi hivatás szépsége áthatotta a családi légkört, tartalmasnak, szépnek tartották ezt a pályát a gyermekeik is, így mindhárman – Emese Mária, Gyula Zsolt, Emőke Sarolta
- követték őket a tanári pályán.
Gyermekkorát Székkutason töltötte. Középiskolába Hódmezővásárhelyre a Bethlen Gábor Gimnáziumba járt. Érettségi vizsgái után,
1962-ben felvételt nyert a Szegedi József Attila Tudományegyetem
Természettudományi Karára, ahol 1967-ben biológia-kémia szakos
középiskolai tanári diplomát szerzett.
Gimnazista és egyetemista korában versenyszerűen kosárlabdázott. Büszkesége, hogy 1965-ben elnyerte a József Attila Tudományegyetem „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetésének első fokozatát.
1967-ben az egyetemi tanulmányait befejezve Alma Materébe, a
hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumba került, ahol 35 évet
töltött el, a 2002 évi nyugdíjazásáig. Kilenc osztálynak volt osztályfőnöke és vagy száz osztályban tanított biológiát, kémiát. Kimagasló
tanulmányi eredmények születtek mindkét tantárgyából, diákjai ott
voltak az országos tanulmányi versenyek legjobbjai között. Osztályaival bejárta az országot a közös kirándulások alkalmával.1995-től
szerepelt az Országos Szakértői, valamint az Országos Vizsgáztatási
Névjegyzékben és hosszú éveken keresztül szakértői, illetve középés emeltszintű érettségi vizsgaelnöki feladatokat is végzett.
1969-ben házasságot kötött Faragó Istvánnal, aki Szegeden, majd
Hódmezővásárhelyen az NB I-es kosárlabdacsapatok neves és sikeres edzője volt.
Nyugdíjazása után, 2002-től 7 évig tanított a Halásztelki Bocskai
István Református Közéspiskolában. Hódmezővásárhelyre hazatérve, 2010. januárban – kisegítésként – felkérték a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
igazgatói munkakörének ellátására 2010. augusztus 15-ig. Az új
igazgató megválasztását követően, továbbá két éves óraadó biológia tanárság után végleg elköszönt a Bethlentől.
Faragóné Szénásy Emese hívő református, presbitere a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközségnek, ahol
Igazgatótanácsi tag is volt. Örömmel és nagy energiával vett részt
a rendszerváltozás után újrainduló református iskolák szervezési
munkáiban, hasznosítva az oktatás terén szerzett tapasztalatait.
1998-tól szaktanácsadója volt a Református Pedagógiai Intézetnek,
valamint tagja az Országos Református Tanáregyesületnek. Szolgált
a Református Középiskolások Tehetséggondozó Talentum-táborában, Balatonszárszón, tizennégy nyáron át vezette a biológia és természet-környezetvédelmi szekciót.
Publikált a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyveiben, a Református Nevelésben, valamint a Vásárhelyi példa
és a 80 év tanúi kiadványokban természet- és környezetvédelmi,
valamint nevelési témákban.
Tagja a Természet és Környezetvédő Tanár Egyesületnek, a Németh László Irodalmi Társaságnak, a Csongrád Megyei Honismereti
Egyesületnek, a Tormay Cécile Társaságnak.
1985-ben Kiváló Munkáért, 1998-ban Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért, 1999-ben az ökológiai kultúra terjesztéséért Pro Natura Per Naturam – Juhász Nagy Pál Emlékérmet,

2001-ben az Ótemplomi Református Egyházközségtől Pro Shcolae
et Ecclesiae, 2003-ban a Magyarországi Református Egyház Zsinatától a református pedagógiai eszménynek a mindennapi pedagógiai
gyakorlatba való átültetéséért, elismeréséül a Makkai Sándor – díjat,
2008-ban Hódmezővásárhely városától Pro Urbe díjat kapott.
A fentiek értelmében aligha jelölhettek volna alkalmasabb személyt a Boldog Gizella-díjra, mint Faragóné Szénásy Emesét.
„Körülbelül egy hónappal az esemény előtt már értesítettek arról, hogy érdemesnek találtak az elismerésre. Ezt viszont titokban
kellett egy ideig tartani – kezdte beszámolóját. A pedagógus életében meghatározó szerepe volt a Bethlen Gimnáziumnak, erről is
kérdeztük. „Úgy gondolom, hogy az értékrendje és a követelményrendszere alapján komoly értéket, komoly szellemiséget képvisel
az intézmény, ez pedig eredményeket hoz.
A pedagógus úgy véli, a Bethlenben nem volt pályája alatt nehezen kezelhető diákja. „Az intézmény szelektálja a tanulókat. Nem
emlékszem, hogy lett volna bármilyen gondom a diákokkal. A Bethlenben voltak olyan tanulók, akik kicsit lázadóbbak voltak, kicsit
huncutabbak, de mindig tudták, hol a határ. Az ilyen gyerekeket én
mindig nagyon szerettem. Hét éven át viszont a Halásztelki Bocskai
István Református Középiskolában tanítottam biológiát és kémiát,
ott volt néhány problémásabb diák, de különösebb nehézséget ők
sem okoztak. Szerettem volna segíteni nekik, hogy jobban be tudjanak épülni a társadalomba.” Faragóné Szénásy Emese intenzív kapcsolatot tart egykori diákjaival. „Nemrég volt az első osztályomnak
az 51. érettségi találkozója. Minden évben összejövünk. Legutóbb
Gyopárosfürdőn béreltünk egy panziót. Mondhatni, hogy minden
osztályom hasonlóan összetartó. Szeretnek együtt lenni és segítik
egymást, ha baj van” – mesélte mosolyogva. „Közösséget teremteni
egy osztályból csak úgy lehet, ha sok időt töltünk együtt, és sokat kirándulunk. Ez mindig is célom volt. Rendszeresen jártunk Mártélyra
és a daruvonulásra. Visegrád és környékét is megnéztük minden
osztályommal, túráztunk, bográcsoztunk. Voltak olyan kirándulások, például Székelyföldön, amikor 10-12 napot töltöttünk együtt.
A rengeteg különböző szituáció, az utazások során felmerülő nehézségek nagyon összehozták a gyerekeket. Olyannyira működött
ez, hogy például egy osztály esetében, amikor már felnőttek, egy
egykori osztálytárs árván maradt gyerekeinek a taníttatásáról is gondoskodtak a közösség tagjai, erre a célra komoly pénzösszegeket
gyűjtöttek össze. Ilyen erős közösségek alakultak ki a Bethlenben.”
Székkutas büszke lehet arra, hogy ilyen kivételes emberek otthona lehet. Mutassunk példát továbbra is a fiatal generációknak!
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