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Túl a 70 százalékon
A székkutasi csatornázási projekt hetven százalékos ké-

szültségi állapotában egyre több kérdés, megoldásra váró 
probléma merül fel az emberekben. Legalább is ez derült ki 
a július 20-i lakossági fórumon, amit Szél István polgármes-
ter vezetett.

A Kossuth Lajos és a Gregus Máté utcák kereszteződésénél 
lévő játszótérre a szinte elviselhetetlen hőség ellenére is igen-
csak nagy létszámban jelentek meg a székkutasi polgárok: 
mintegy 75-80 ember volt kíváncsi arra, mit mond a polgármes-
ter, illetve a kivitelezésekért felelős szervek képviselői. Háttérül 
mi más szolgálhatott volna, mint az éppen folyó csatornázási 
munka: a Gregus Máté utcát még percekkel a fórum megkezdé-
se előtt is egy hatalmas munkagép zárta el.

Szél István a lakossági eszmecsere kezdetén ismertette a 
szennyvízberuházás jelenlegi állapotát. Eszerint a tervezett 10,2 
kilométernyi csatornahálózatból már 7,2 elkészült, a 610 házibe-
kötésből 439 megvalósult, míg a kezelőépület körülbelül 20-25 
százalékos intenzitásnál tart. Folyamatban van a zsaluzás, vala-
mint az átemelők áthelyezése is. A 3-as öblözet pedig készen 
van. Örömhírként jelentette be a polgármester, hogy mintegy 
250 család élt a narancssárga csövek átvételével, illetve az is 
előrehaladás, hogy a József Attila utca 20 házából már 10-nél 
megvalósult a házi bekötés, így itt is már 50 százalékos készült-
séget tapasztalhatnak.

A fórum nagy részét azonban nem a helyzetismertetés tette 
ki, hanem a lakosok részéről felmerült kérdések, hozzászólá-
sok. Mintegy másfél órán keresztül özönlöttek folyamatosan az 
észrevételek. Az első nagyobb kérdéskört az jelentette, hogy 
többen jelezték, hogy a szintezés és a homokkal való „kibélelé-
se” a vezetékeknek nincs megoldva. Szél István többször han-
goztatta, hogy az ezzel kapcsolatos panaszokat nem azoknak 
kell benyújtani, akik a markológépet vezetik, hanem minden 
esetben legjobb, ha az önkormányzat felé teszik ezt meg, hiszen 
csak így tudják kivizsgálni az ügyet. Kijelentette: „A homokkér-
dést meg fogjuk vizsgálni!” A kivitelezést végző cég részéről az 
a hozzászólás érkezett, hogy a mai napon valóban elfogyott a 
homok, de a többi helyen ez a kérdés megoldott.

Ehhez kapcsolódó kérdéskör volt az utak, járdák állapota. 
Sokan panaszkodtak szerte a faluban betemetetlen lyukakról, 
hiányzó csatornafedelekről. A polgármester minden esetben 
kivizsgálást ígért. Az utak helyreállítása kapcsán elhangzott a 
polgármester részéről, hogy az uniós pályázat a legtöbb helyen 
csak a sávos helyreállítást finanszírozza, de ennek megkezdé-
sére is várni kell a teljes beruházás lezárultáig. Belterületi út-
burkolat helyreállításra uniós pályázatot sem lehet igényelni a 
következő években, így ennek pénzbeli finanszírozását más-
képp kell megoldani. Lázár János országgyűlési képviselő július 

10-én, a Rádió 7-ben adott fogadóórájában bejelentette, hogy a 
székkutasi csatornázási projekt 100 százalékos támogatottságot 
nyert el.

Így a lakosok részéről már korábban befizetett összegek egy 
részét visszakaphatják. Kérdésként a mostani fórumon felme-
rült, hogyan fog ez zajlani a gyakorlatban. Szél István tájékoztat-
ta a lakosokat, hogy akik egy összegben, az önkormányzatnál 
tették meg a befizetést, azok a kimaradó összeg rájuk eső részét 
teljes egészében visszakaphatják. Míg azoktól, akik lakástaka-
rék-szövetkezeten keresztül fizettek, a kezelési költséget levon-
ják, így mintegy 15-20 ezer forinttól esnek el.

- A visszakapható összegek viszont megoldást jelenthetnek 
az útburkolat helyreállításnál – fogalmazott Szél István, aki ki-
emelte, hogy az önkormányzat elkülönített erre a problémára 
40-50 millió forintot, de még így is hiányzik legalább ugyanennyi 
ahhoz, hogy az utak teljesen rendbe legyenek téve Székkuta-
son. A polgármester hangsúlyozta sem ő, sem a képviselőtes-
tület nem fog arról dönteni, mi legyen a 100 százalékos finan-
szírozottságnak köszönhetően visszamaradt pénz sorsa: erről a 
lakosoknak kell határozni. Ő kezdeményezni fogja egy népsza-
vazás megvalósulását, ahol is mindenki nyilatkozhat arról, sze-
retné-e visszakapni a pénzét, vagy inkább fordítsák közösen az 
útviszonyok rendbetételére.

A költségekről is szó esett: mennyit kell fizetniük a szennyví-
zelvezetésért, amikor kész lesz a rendszer. Javaslatként elhang-
zott, hogy a próbaüzem megkezdése előtt körülbelül egy hét-
tel érdemes rácsatlakozni a hálózatra. A próbaüzem ideje alatt 
szennyvízdíjat nem kell fizetni. Hogy utána mennyibe fog kerül-
ni az javarészt az energetikai hivataltól függ. Az önkormányzat 
296 forint per köbméteres árat irányzott elő, mindez azonban 
még jóváhagyás tárgyát képezi.

A csatornázás kapcsán felmerült még, hogy akik jószágokat 
tartanak, hogyan tudnának spórolni a víz- és szennyvízköltsége-
ken. A szakemberek három lehetséges megoldást említettek. 
Egyik lehetőség, hogy igényelhetik a locsolási vízmérő felszere-
lését, ami után szennyvizet nem, csak vízdíjat kell fizetni. Másik 
lehetőség a saját fúrt kút kiépítése. Harmadik pedig a nyáron 
igényelhető locsolási kedvezmény.

Egy következő problémakör volt a 47-es út építése. Többen is 
jelezték, hogy nehézkes lesz a kisutcákra való lefordulás, mivel 
a főút padkás lesz. Ezt a jelenséget az önkormányzat is többször 
jelezte az építtetőnek és a tervezőnek is, és csak remélni tudják, 
hogy ezek nagy részét orvosolni fogják.

Zárásképpen egy örömhírre azért még futotta: a Nádasnál 
lévő kocsma elbontása immár tény.

ÉR.

Felhívás!

Az elmúlt időszakban Csongrád megye területén több al-
kalommal előfordult, hogy bel- vagy külterületen végzett 
területgondozási, fűkaszálás, kertfenntartási feladatok el-
végzése során megsértették a csatlakozó gázvezetékeket. 
Ezekről az eseményekről azonban késedelmes bejelentés 
érkezett a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé, amely fo-
kozta a veszély kialakulásának lehetőségét.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezúton 
kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanokon végzett 
kertfenntartási és felújítási munkálatok során fokozott fi-
gyelemmel legyenek a gázcsatlakozó és fogyasztói vezeté-
kek elhelyezkedésére. 
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Tornadresszbe, 
Székkutas!

A község is csatlakozott a „Mozgás éjszakája” mozgalom-
hoz. Így gyümölccsel, frissítővel és lankadatlan mozgássze-
retettel vendégelte meg az önkormányzat a helyi Sportcent-
rumban a lakosokat június 27-én este.

Számos lehetőség kínálkozott a mozogni vágyóknak Székku-
tason: pingpong, kondi, tollaslabda, futás, és, hogy ne légvárat 
építsenek a sportszeretetre, ezért még ugrálóvár is felfújódott a 
pálya mellett.

Igen népszerű volt bizony a lányok körében is a foci. Gyer-
mek labdarúgó tornát szerveztek, így félpályán rúghatták a bőrt.

Így tett Szabó Imre Richárd is, aki mezőgazdasági gépésznek 
tanul. De a srác elárulta, hogy tervei között szerepel, hogy a je-
lenlegi sulija befejeztével, szeretne sportiskolába menni. Ter-
mészetesen a foci érdekli elsősorban, ugyanis tagja a székkutasi 
megye 2-es és 3-as csapatnak is, ifiben és serdülőben is. Azért, 
hozzátette, hogy a cross traininget is ki fogja próbálni.

Ugyanis Bagi Mátyás (funkcionális fitnesztréner) tartott egy 
cross training edzést, azért – úgy fogalmazott – egy könnyítettet, 
hogy minél több mindenki kedvet kapjon hozzá. Majd félretéve 
a kíméletességet később Boot Camp erőnléti edzést is lenyo-
mott. Egyébként, ha bárkinek megtetszett a testedzés ezen for-
mája, vagy csak elirigyelte Matyi deltáját, akkor minden héten 
szerdán (19h) és szombaton (14h) ingyenesen tart edzéseket az 
önkormányzat támogatásával Székkutason.

És meg ne feledkezzünk a Contact Kick-Box és Thai-Box 
harcművészeti egyesület látványos bemutatójáról sem.

G. 

Ingyenes úszás, 
fürdőzés

Székkutas Község Önkormányzata a TÁMOP-6.1.2-11/1- 
2012-1108 kódszámú „Az egészségesebb Székkutasért” el-
nevezésű pályázat fenntartási időszakának keretében ingye-
nes úszást, fürdőzést szervez Hódmezővásárhelyre, a Török 
Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszodába. 

Jelentkezni: személyesen, a Polgármesteri Hivatal 5. számú 
irodájában, a község facebook oldalán vagy a +3630/903-01-89-
es telefonszámon lehet az úszásokat megelőző napig. (minden 
héten hétfőig)

Indulás: minden héten kedden, 17 órakor a Művelődési Ház 
elől

További információk: alkalmanként 8 fő ingyenes utaztatá-
sára és beléptetésére van lehetőség, ezért a helyeket mindenki 
előzetesen, a jelentkezés sorrendjében tudja elfoglalni.

Meghívó
Székkutas Község Önkormányzata és a Kamilla 

Dalkör tisztelettel és szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját

2015. augusztus 8-án (szombaton)  
14,30 órai kezdettel a 

Művelődési Házban rendezett

Dalos találkozójára
A rendezvény fővédnöke: 
Szél István polgármester úr

Fellépő dalkörök:
Alkony Népdalkör Mindszent

Bokréta Népdalkör Orosháza

Búzavirág Népdalkör Pusztaföldvár

Gazdasági Egyesület Aranykalász Népdalköre 
Hódmezővásárhely

Kékibolya Népdalkör Székkutas

Magyar nóta Klub Szegvár

Napraforgó Népdalkör Hódmezővásárhely

Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó  
Citerazenekar Nagymágocs

Kamilla Dalkör Székkutas

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a 2015.06.01. és 2015.06.30. között leadott 
szennyvízcső megrendelések várhatóan 
2015. augusztus második felére kerülnek 

leszállításra. 

A pontos dátumról az Önkormányzat  
szórólap formájában értesíteni majd  

a Tisztelt Lakosságot!
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Szél István: A lakosok döntenek, mihez kezdjünk a pénzzel
Lázár János segítségével a csator-

názás immár semmibe sem kerül a 
székkutasiaknak – jelentette ki Szél 
István, Székkutas polgármestere. 

K.H: Hol tart jelenleg a csatorná-
zás Székkutason?

Sz.I: A 10,2 kilométer hosszúságú ge-
rinchálózatból 7,4 kilométernyi készült 
el, a 610 lakossági bekötésekből pedig 
448. A szennyvíztisztító-telep esetében 
pedig 28-30 százalékos készültségről 
beszélhetünk. 

K.H: Mennyire elégedett az eddig elvégzett munkálatokkal?
Sz.I: A kivitelezés 95 százaléka rendben zajlik. A maradék 5 

százalék műszakilag nem felel meg, amely kellemetlensége-
ket eredményez, azaz újra fel kell bontani. Fontos tudni, hogy 
a műszaki ellenőr minden jegyzőkönyvet büntetőjogi felelősség 
tudatában ír alá. Én pedig, ha valami nagy gondot látok, akkor 
nem fizetem ki a vállalkozót. Összességében elégedettebb va-
gyok a munkálatokkal. 

K.H: Mik a lakossági visszajelzések?
Sz.I: Az utcák 90 százalékát már felbontották, úgyhogy már 

minden székkutasi életét befolyásolja a csatornázás. Lakos-
sági fórumokon merültek fel észrevételek, problémák, igyek-
szünk mindegyiket minél hamarabb orvosolni. Egy örömhírrel 
is tudok szolgálni: július 22-én, szerdán megkaptam a Minisz-
terelnökségtől, Lázár János országgyűlési képviselő, miniszter 
aláírásával az önerő támogatási döntésről szóló tájékoztatót. Ez 
azt jelenti, hogy a Magyar Kormány további 135 millió forinttal 
támogatja a szennyvízberuházást, amellyel elértük a százszáza-
lékos támogatási intenzitást. A helyieknek immár semmibe sem 
kerül a csatornázás.

K.H: Mi lesz a beadott pénz sorsa?
Sz.I: Elsőként pénzügyi elszámolást végezünk és könyvvizs-

gálóval, záradékoljuk. Ezt követően mindenki személyre szóló 
levélben fog értesülni a továbbiakról. Akik egy összegben fizet-
tek, azok karácsonyig, akik lakáskassza szerződéssel rendel-
keznek, azok a szerződésük lejárta után jutnak hozzá a pén-
zükhöz. Fontos megemlíteni, hogy a Víziközmű Társulat 2008 
óta működik. A működtetése 2008-2010-ig 8,5 millió forintba 
került, míg az elmúlt öt évben 7,5 millióba. 2010 óta évente 
egymillió forint a bankszámla vezetési díj, a fennmaradó ösz-
szeg pedig a hitelfenntartási díj és a könyvelő fizetése. Emi-
att előreláthatólag mindenki 15 ezer forinttal kevesebbet kap 
vissza a befizetéséből. Lázár János országgyűlési képviselő a 
közelmúltban bejelentette: belterületi útépítésre az elkövet-
kezendő években nem igényelhető uniós forrás, ezt minden 
önkormányzatnak saját magának kell megoldania. Ebből kö-
vetkezik, hogy érdemes vitát folytatnunk arról, hogy a vissza-
kapott pénzből mennyit áldoznának a polgárok a megújult és 
rendezett utcákra. Racionális érv az lenne, hogy – számításom 
szerint – 50 ezer forinttal, ha beszállna mindenki az útalapba, 
akkor rendeződne a kérdés. Ezzel minden aszfaltos utca új 
burkolatot kapna. Mindenkit arra kérek, gondolja ezt végig, 
mert a komfortérzetet jelentősen csökkentenék a rossz utak. 
Ha országgyűlési képviselőnk segítségével nem kaptunk volna 
többlettámogatást, a befizetett pénz most vissza sem járna. Er-
ről azonban sem a polgármester sem a képviselő-testület nem 
dönthet! Hivatalos és jogszerű aláírásgyűjtésbe kell kezdeni 
vagy helyi népszavazást kell indítani!

K.H: Mikorra fejeződik be a szennyvízberuházás?
Sz.I: A kivitelező tájékoztatása szerint szeptember közepére 

ér véget a csatornázás.
Megyeri József 
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Dr. Bakos Attila: 
épül a település, fejlődik az infrastruktúra

Lassan normalizálódnak 
a körülmények a falu 

területén
Rostán János ön-

kormányzati képviselő 
szerint miután ősszel 
befejeződnek a telepü-
lésen zajló beruházások, 
illetve ha jövő nyáron 
megtörténik az utak újra-
aszfaltozása is, normali-
zálódnak a körülmények 
a község területén.

Zajlik a csatornázás, 
ugyanakkor a 47-es főút is 
épül – Rostás János szerint 
mindkét beruházás jól ha-
lad.  Szerencsésnek tartja 
azt, hogy nincs esős időjárás, a por ugyan kellemetlen, de véle-
ménye szerint – a munkálatok szempontjából – a nagy sár még 
inkább az lenne. Úgy véli, miután ősszel befejeződnek a tele-
pülésen zajló beruházások, illetve ha jövő nyáron megtörténik 
az utak újraaszfaltozása is, normalizálódnak a körülmények a 
község kerületén. A lakosok általában toleránsak, megértőek az 
építési munkálatokat illetően, de néhányan – érthetően – türel-
metlenek, mivel magas a talajvízszint, és a vízszivattyúzás este 
is folyhat. Voltak olyan utcák is, ahol sokáig nehezen lehetett 
közlekedni. Az önkormányzati képviselő mégis úgy látja, hogy a 
lakosság többsége megérti, hogy mindez ezzel jár. 

Rozgonyi Ádám

Folyamatosan tartják  
a kapcsolatot  
a lakossággal

„Adódnak kellemet-
lenségek, de ez ezzel 
jár” – utalt a Székkuta-
son zajló fejlesztésekre 
Mihály Ferenc. Az ön-
kormányzati képviselő 
továbbra is a lakosok 
türelmét kéri.

Az ivóvízminőség-ja-
vító program és a szeny-
nyvízberuházás is zajlik 
Székkutason. Előbbi már 
szinte teljesen befejező-
dött, utóbbi hetven szá-
zalékos készültségnél 
jár. Mihály Ferenc szerint el kell viselni a kellemetlenségekkel 
járó fejlesztéseket. – Akadt, ahol a talajvízszint miatt meg kel-
lett szakítani a csatornázást, és csak azután lehetett folytatni, 
miután elvezették azt. Az sem pozitívum, hogy a hőség mi-
att az építkezés nagy porral jár, ami miatt nehezebb a közle-
kedés a községben. Azonban a fejlődés ezzel jár – mondta.  
Megemlítette a július 20-i fórumot is, ahol a lakosok számos 
kérdésükre kaphattak választ. Véleménye szerint a beruházá-
sok közepette fontos, hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot 
a helyiekkel, hogy minél több problémát minél hamarabb meg 
tudjanak oldani. A képviselő továbbra is türelmet kér.

Megyeri József

„A település épül, fejlődik az infrastruktúrája, bízunk 
benne, hogy nagyobb népességmegtartó képességgel fo-
gunk rendelkezni, és jobb életminőséget tudunk biztosítani 
a lakosoknak” - tartja Dr. Bakos Attila önkormányzati képvi-
selő, akit a Székkutason zajló beruházásokról, illetve a köz-
ség lehetőségeiről kérdeztünk.

„Az idei évben nagy feladatok 
álltak a falusi emberek és a tele-
pülési önkormányzat előtt, hiszen 
– mint köztudott – megindult a csa-
tornázás, és ezzel párhuzamosan 
a 47-es út felújítása is. Mindez sok 
kényelmetlenséggel járt: a meg-
nyúlt távolságok, a por és piszok, 
illetve a közlekedési nehézségek 
miatt. Amikor végigjárom az utcá-
kat, azért látom, hogy halad a mun-
ka” – mondta el Dr. Bakos Attila. A 
Székkutason zajló beruházásoknak 
októberi, illetve decemberi határ-
idejei vannak, a képviselő való-
színűsíti, hogy ezeket tartani tudják 
a kivitelezők. Elmondta: várakozás-

sal tölti el a szennyvíztisztító telep átadása, a rendelőintézet 
felújítása pedig jövő évi projekt lesz, amely egy nagyobb léleg-
zetű beruházás lesz – ennek kidolgozása is folyamatban van. 
„A település épül, fejlődik az infrastruktúrája, bízunk benne, 
hogy nagyobb népességmegtartó képességgel fogunk rendel-
kezni, és jobb életminőséget tudunk biztosítani a lakosoknak” 

– fogalmazott. Az önkormányzati 
képviselő szerint a település szélén 
álló szélmalmot fel kellene újítani, 
Székkutas pedig már lépéseket tett 
azért, hogy az épületet megszerez-
ze.  Kijelentette, hogy a kis telepü-
lések népességmegtartó képessé-
gére is szükség van ahhoz, hogy 
a környező nagyvárosokban és 
településeken is új munkahelyek 
létesüljenek. „Ehhez segítséget fog 
nyújtani az uniós vállalkozásfej-
lesztési alap. Bízom abban, hogy 
új munkahelyeket is tud teremteni 
néhány ügyes vállalkozó” – tette 
hozzá. 

Rozgonyi Ádám
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Az utolsó közös 
kirándulás

Már évek óta Kóczán Antal vállalkozó támogatásával a 
nyolcadikosok egy kiránduláson vehetnek részt, melynek 
célja az is, hogy Magyarország valamilyen nevezetességével 
ismerkedjenek meg a ballagók. 

Osztályfőnökünk, Marika néni a Velencei-tó és környékére 
szervezett utat, s kísérőként eljött velünk az alsós osztályfőnö-
künk, Magdika néni is. A kisbusszal tizennyolcan indultunk reg-
gel. A korai kelés ellenére mindenki izgatott volt. Első állomá-
sunk a Katonai Emlékpark volt Pákozdon. A látogatóközpontban 
idegenvezetést kaptunk a magyar honvédség munkásságáról, 
és kiállítást láttunk a katonák külföldi útjaikról hazahozott esz-
közeikről, helyi újságtól kezdve a leterített párducig. Jártunk a 
lövészárokban és a barakkban, mely fontos szerepet töltött be 
a honvédek életében. A pákozdi csatáról filmvetítéssel bővítet-
tük tudásunk, megismertük a kor hadászati eszközeit valamint 
a különböző rangok viseleteit. A park területén több tankot is 
láttunk, amelyek az 1956-os forradalomnak tisztelegnek. A nap 
zárásaként a Velencei-tóba lógattuk lábunkat, a tájban gyönyör-
ködve és kiélvezve a jó időt. 

Köszönjük ezt a szép napot, mely örökké emlékezetes marad 
számunkra.

Tóth Aranka

„Elvitte  
Székkutas hírét”

Székkutason rendezték meg a Magyar AutóKlub Dél-Alföl-
di Szervezetének elnökségi ülését, amelyen a klub elnöke, 
Hegedűs Oszkár is részt vett. Párja, egy német hölgy is ellá-
togatott vele a községbe, aki a Piroska-történet helyszíneit 
tekintette meg.

A Magyar Autóklub Dél-Alföldi Szervezetének elnöke el-
mondta, a Székkutasi Motorosok Baráti Körének meghívásá-
ra Székkutason rendezték meg a Magyar AutóKlub Dél-Alföldi 
Szervezetének elnökségi ülését. A klub elnöke, Hegedűs Oszkár 
is részt vett az eseményen.

Hegedűs Oszkárt párja, egy német hölgy is elkísérte, aki na-
gyon szereti a Piroska-történetet. – Az volt a kívánsága, hogy 
eljusson azokra a helyekre, ami kapcsolódik ehhez – mesélte 
Labádi Ernő, a dél-alföldi szervezet elnöke, aki elintézte, hogy 
a külföldi vendég hintóval tegyen egy kört a községben és kör-
nyékén. A hölgy számára ez hatalmas élményt jelentett. – Elvitte 
Székkutas hírét – tette hozzá Labádi Ernő, aki ezúton szeretné 
megköszönni mindenkinek a támogatását: a Székkutas Községi 
Önkormányzatnak, a Székkutasi Motorosok Baráti Körének, a 
Székkutasi Emlékház munkatársainak, Fehér Imrének, a helyi 
lovas klub elnökének, valamint a Kenéz családnak. 

Megyeri József 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére a 
Nemzeti Művelődési Intézet 2015-ben egy egyedülálló ifjúsági kö-
zösségi programot indított el. A „Leleményes hőseink” olyan orszá-
gos ifjúsági program, amely a helyi hősök felkutatására buzdítja 
azokat az általános és középiskolás tanulókat, akik érdeklődnek 
a helyi értékek iránt. Székkutas község pályázatát idén a legjobb 
kezdeményezések közé választották. A továbbjutott csapatok tagjai 
jutalomtáborozáson vehettek részt.

Székkutas „Leleményes hőse” címét 2015-ben Toth Lajos, egykori 
sportköri elnök kapta; a tanulói és a pedagógusi vélemények alapján rá 
esett a választás. A székkutasi csapat tagjai általános iskolánk tanulói, 
Bajnóczi Bonita, Bajnóczi Fanni és Bánfi Kata voltak; a versenyben 
való részvételhez a BoKaFa csapatnevet választották. A BoKaFa csapat 
a legjobb tizenkettő csoport közé került, így ők jutalomtréningen ve-
hettek részt, amelynek helyszíne a Lakiteleki Népfőiskola volt. A tábor 
2015. június 29 - július 1. között zajlott le. A diákokat a jutalomtáborra 
Dovalovszki Dalma, felnőtt segítő kísérte.

Az első napon a fiatalok megismerkedhettek a nyertes csapatokkal 
és azok pályázati munkáival. Ezután a csapat tagjai az oktatók segítsé-
gével különféle civil kezdeményezések munkafolyamatait ismerhették 
meg, és betekintést nyerhettek a számukra kiadott, összeállított felada-
tok tervezési munkáiba. Az estét közösségi foglalkozásokkal töltötték.

A következő nap reggel a Kengyeli Ifjúsági Közösség mutatkozott 
be a fiataloknak: a településükön zajló különféle ifjúsági programokat 
jellemezték. Bemutatójukban hangsúlyozták a fiatalok kulturális életbe 
történő bevonását, az ifjúsági civil kezdeményezések szerepét. Az előa-
dás után az egyes csapatok folytatták a civil élet projektszervezési fel-
adatainak elméleti és gyakorlati megismerését. Közben a felnőtt segí-
tőket egy ifjúsági szakember készítette fel a csapatok által kidolgozott 
kezdeményezések megvalósítására, amelyben szó volt többek között, a 

FELHÍVÁS
Az önkormányzat a projekt kapcsán 250 családnak segített abban, hogy kedvezményesen biztosította számukra a házi 

bekötéshez szükséges sárga csöveket. 

Szennyvízcsövek Önkormányzat által megadott  
egységárak

Környező városi cég által megadott 
egységárak

110 mm ø 2 m-es csatornacső br. 880.- Ft/db  br. 1820.- Ft/db
110 mm ø 3m-es csatornacső   br. 1275.- Ft/db  br. 2715.- Ft/db
110 mm ø 5m-es csatornacső   br. 2121.- Ft/db  br. 4250.-Ft/db

45°-os csatornaidom br. 255.- Ft/db br. 500.- Ft/db
87°-os tisztítóidom br. 546.-Ft/db   br. 1050.- Ft/db

110 mm ø áttoló karmantyú br. 250.- Ft/db br. 670.- Ft/db
Csőlezáró kupak br. 138.- Ft/db br. 400.- Ft/db

„Y” ágidom br. 546.- Ft/db   br. 1140.- Ft/db
~25 m bekötés esetén ~ br. 15.052.- Ft ~ br. 31.955.- Ft

A fenti táblázat jól mutatja, hogy a településen átlagosnak mondható, 25 m hosszúságú házi szennyvízbekötéshez 
szükséges anyagmennyiség összege az önkormányzat által biztosított árak alapján kevesebb, mint a fele egy környe-
ző városi cég áraihoz képest. Hosszabb bekötés esetén, egy-egy háztartásnak ez akár 30 ezer forint megtakarítást is 
jelentett. 

Szél István, a község polgármestere arra kéri a lakosokat, hogy aki igényt tart a támogatásra, minél hamarabb for-
duljon a település önkormányzatához.

csapat és a közösségépítés módszereiről. A nap végén, pihenésképpen 
a közösség tagjai ellátogattak a közeli Holt-Tiszához, ahol a túravezető 
irányításával a tanösvényen keresztül fedezhették fel a helyi élővilágot.

A háromnapos tábor befejezéseként, az utolsó napon a csapatok 
megosztották élményeiket egymással. Végül a kötetlen beszélgetés 
után a fiatalok, a felnőtt kísérők segítségével bemutatták az általuk 
részletesen kidolgozott civil kezdeményezésük terveit és megosztották 
egymással ötleteiket.

A diákok immár tapasztalatok és ismeretek birtokában kezdhetik el 
az ötletek megvalósítását a saját közösségükben, Székkutason.

„Leleményes hőseink”
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Időpont: 2015. július 25. (szombat) 9 órától 

Helyszín: 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14. (Művelődési Ház háta mögött) 

Nevezni lehet: 

 Bármilyen tarhonyás étellel, amely szabadtűzőn, bográcsban a helyszínen saját alapanyagból, 
saját eszközökkel készítenek el a nevezők. A helyszínen korlátozott számban asztalt és széket 
biztosítunk.  

 Az étel tartalmazzon egyéni ízeket, és ami még szem-szájnak ingere, a lényeg, hogy a 
bogrács tele legyen vele. 

  A nevezések sorrendjében a csapatok sorszámot kapnak, a főzőhelyet mindenki maga 
választja ki az érkezés sorrendjében.   

 Nevezni előzetesen a Retró Pince Caféban, nevezési díj:  1000Ft csapatonként. 
 Papírtőrlő és kötény használata kötelező. 
 Az elkészült ételeket a 12 órától lehet a zsűri asztalához vinni. 

A zsűrizésre beadott étel 3 személyre legyen megtálalva.  

Zsűrizési szempontok 

 Ízek harmóniája 
 Az étel színe 
 Az étel állaga 
 A receptúra egyedisége 
 Gasztronómiai újítás 
 A tálalás minősége 

Értékelés 

Résztvevők emléklapot, valamint konyhai emléktárgyat  kapnak. 

 



2015. június 2-án jutalomkiránduláson vehettünk részt, s 
Szentendrére és Budapestre utaztunk Székkutas Község Ön-
kormányzata és Kovács Gábor Úr támogatásával. 

Első állomásunk Szentendre volt, ahol „kis” csapatunk (kö-
zel ötvenen voltunk a kísérő pedagógusokkal együtt) kettévált. 

Mi, nagyobbak idegenvezetést kaptunk a városban. Idegenveze-
tőnk tájékoztatott a város nevezetes épületeiről, és megtudtuk, 
milyen sokféle származású és vallású ember lakik itt. Kis sikáto-
rokon kaptattunk felfelé nehezen, de mikor a Duna-korzóra gya-
logoltunk, könnyen vitt a lábunk. A parton ki-ki kacsázni próbált, 
míg más a fák árnyékában hűsölt. A Köszöntő-szobrot is láttuk, 
amely a városba érkezőket fogadja. 

A képtárban különböző anyagú és kidolgozású nonfiguratív 
műalkotásokat szemléltünk meg. Minden darabban a geomet-
ria csodáját véltük felfedezni más-más módon. A tárlatvezetés 
után mi magunk készítettünk háromdimenziós képeket puzzle 
darabkákból. A feladat megdolgoztatta agytekervényeinket, de 
nagy lelkesedéssel próbáltunk minél élethűebb remekeket ki-
dolgozni. 

Még fagyiztunk és sétáltunk egyet a városban, mielőtt Bu-
dapestre buszoztunk a KOGART étterembe. Az épület teraszán 
szerencsénk volt Havasi Balázs virtuóz zongoristával is találkoz-
ni. A finom ebéd után a Margit-szigetre keltünk át. Bejártuk a 
parkot és kis ösvényeket fedeztünk fel. A szép környezet min-
denkit elvarázsolt.

Nekünk, nyolcadikosoknak ez volt az utolsó kirándulásunk, s 
ismét felejthetetlen élményekkel gazdagodhattunk. 

Diáktársaim nevében is köszönöm:
Tóth Aranka

Tisztelt Székkutasi Polgárok!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a sa-
ját kivitelezésben elkészült (nem az önkormányzat által 
megadott három akkreditált vállalkozók által elvégzett) 
szennyvízbekötések előzetes időpont-egyeztetés után, át-
vételre kerülnek (megfelelő műszaki tartalom esetén) az 
Alföldvíz Zrt. által.

Időpont egyeztetése az alábbi elérhetőségen lehetséges:

Veres-Lakos Csaba +3630/566-0398 

(munkanapokon 7:30-15:30)


