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Nem lehetünk a sors játékszerei és elszenvedői 
A hagyományoknak megfelelően Székkutason az idei év-

ben is megrendezték az 1956-os megemlékezést, melynek 
során templomi imádság volt a Szent Mihály-templomban, 
megkoszorúzták az emlékművet, a Művelődési Házban pe-
dig egy ünnepi előadást tartottak.

Idén is ökumenikus áldó és könyörgő imádsággal kezdődött 
a megemlékezés Székkutason, ahol ezt követően a főtéren fel-
vonták a nemzeti lobogót, valamint megkoszorúzták az ott lévő 
1956-os emlékművet is, amely közben a Kamilla Dalkör dalait 
hallhatták a megjelentek.

A főhajtás ezt követően a Művelődési Ház nagytermében foly-
tatódott, ahol ünnepi beszédet mondott Szél István polgármester. 
A település első embere az 1956-os hősöket és mártírokat mél-

tatta, akik a hosszú, csendes, de félelemben töltött elnyomás 
árnyékából kilépve, elemi erővel törtek fel, hogy kivívják sza-
badságukat.

Egy kis ország támadt neki a világ egyik legnagyobb had-
seregének, hogy megvédje hazáját, habár nem ez volt az első 
ilyen kísérlet, mégis a magyar volt az első nemzet, amely igazán 
felvette a harcot a vörös csillaggal és olyan törést okozott, ami 
megrengette a szovjet birodalmat.

„A kommunisták úgy hitték, hogy el lehet törölni egy nemzet 
múltját és kényszer hatására feladják szabadságukat, azt hit-
ték, hogy egy homályos ideológia pótolhatja a szabadságot, a 
hagyományokat. Tévedtek” – tette hozzá Szél István.

A magyarságnak a történelme során nem először, ismét meg 
kellett küzdenie a szabadságáért, a hazájáért és a kultúrájáért 
1956-ban. A nemzet pedig ebben a harcban csak magára szá-
míthatott. A szabadságharc résztvevői akkor és ott talán elbuk-
tak, de mégis hősök lettek, akik a mai nemzedék előtt is példa-
ként állhatnak.

Szél István szerint a mai kor emberének is megvan a fele-
lőssége a családjáért, a közösségéért és a hazájáért. A szabad-
ságért pedig meg kell küzdeni, az nem magától értetődő. ’56 
szellemisége is arra kötelez minket, hogy ne legyünk játékszerei 
és elszenvedői a sorsnak és reményt ad, megerősít abban, hogy 
közösen el tudjuk érni céljainkat. Most ugyan nem háborús álla-
potok vannak, de hazánkat bizonyos értelemben veszély fenye-
geti, és most nekünk kell odaállni.

Az ünnepi beszédet követően a Suli Színpadosok az „Egy 
vérből valók vagyunk” című verses-zenés irodalmi összeállítást 
mutattak be a Művelődési Ház közönségének.

szcs

Kedves Betegeink!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a vérvételi rend megvál-

tozott a településen, ezentúl heti 2 alkalommal lesz a vérvétel 
megtartva a tavalyi 1 alkalom helyett.

A vérvételek ezentúl minden munkanap  
HÉTFŐN ÉS SZERDÁN 
REGGEL 7-től FÉL 8-IG 

történnek.

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy fél 7-re minden-
képp érjenek ide, mivel a vérmintákat fél 8-kor legkésőbb 
a hódmezővásárhelyi laborba a kórházi gépkocsi elszál-
lítja. 

FIGYELEM! Csak azokat fogjuk fogadni, akiknek van 
egyeztetett időpontjuk és beutalójuk! 

FONTOS TUDNIVALÓK A RÉSZLETEKRŐL:

1. Lépés: Közvetlenül az orvossal való megbeszélést köve-
tően mindig át kell menni a nővérszobába a labor beutalóért, 
és időpont egyeztetésért. 

A vérvételre ezentúl mindenkinek kell időpontot kérni, de 
természetesen törekszünk arra, hogy az Önök igényeit az idő-
pont egyeztetésnél figyelembe vegyük.

2. Lépés: A vérvételi beutalókat és az ahhoz való vizeletes 
poharakat ezért mindig a nővéreknél fogják kézhez kapni és 
velük kell megbeszélni az Önöknek vérvételre alkalmas idő-
pontot. Ennek a dátumát rá is nyomtatjuk a beutalóra - ez az 
Ön időpontja.

Kérjük, ezért vigyázzanak a beutalóra és a kapott vize-
letes poharakra. Ne veszítsék el. Ugyanez vonatkozik a vi-
zeletes és székletes poharakra is, mert nem áll módunkba 
újat adni. 

3. Lépés: Az elkészült labor leleteket akár már másnap 
odaadjuk kinyomtatva Önöknek a nővérszobában, azonban 
minden esetben külön az orvossal is meg kell beszélni sze-
mélyesen a leletet!

VÉGEZETÜL:

Ha a kapott időpontban nem tudnak megjelenni, elfoglalt-
ságuk adódik, akár a rendelő telefonján, akár személyesen 
bátran keressék a nővérkéket munkaidőben, adnak új idő-
pontot.

Üdvözlettel:                               
Dr. Bakos Attila háziorvos 
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Hivatalosan is a forgalomé a 47-es főút

Szeptember 24-én Székkutason járt az „Egy lépés az 
egészségünkért” program szűrőbusza és csapata. Az Egész-
ségház és környéke adott teret a vizsgálatoknak.

A program 2015. november végén zárul majd. Az átfogó, 70 
programelemből álló projektet mintegy 800 millió forintból való-
sítják meg, az Európai Unió és Magyarország Kormánya támoga-
tásával, valamint az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. A 
célja, hogy a Csongrád megyei lakosság testi és lelki egészségét 
fejlesszék.

Székkutason (is) a szegedi Vasútegészségügyi Nonprofit 
Közhasznú Kft. stábja, 12 fő dolgozott azon, hogy elvégezzék a 
szűréseket. Volt lehetőség ultrahang vizsgálatra, látásvizsgálatra, 
audiométeres szűrésre, csontsűrűség mérésre, diétás és moz-
gásterápiás tanácsadásra, valamint vércukor-, húgysav-, kolesz-
terinmérésre is.

- Az eddigi tapasztalataink (is) azok, hogy a 60 év körüliek 
és fölöttiek szoktak eljönni. De azért jönnek a fiatalabb korosz-
tályból is. Ez alkalommal a legfiatalabb 30 éves volt, de volt 80 
éves vizsgáltunk is – nyilatkozott lapunknak Jánosiné Canjavec 
Judit, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. vezető asz-
szisztense, gyógytornásza.

„Nem kell utazni, és mindenféle, -fajta vizsgálatot meg lehet 
itt helyben ejteni, nagyon jó. Végig mentem a teljes vizsgálatso-
ron, és nagyon jónak tartom, mert akár a legkisebb gond, baj 
ennyi vizsgálat után már kimutatható, így elejét lehet venni a 
nagyobb gondoknak. Én mindig igénybe is veszem az ilyen szű-
réseket, mert fontosnak tartom az egészségemet” – válaszolt 
tudósítónk kérdéseire Daniné székkutasi lakos.

De beszéltünk Dr. Deák Sára radiológus főorvossal is, aki a 
szegedi MÁV Rendelőintézetben dolgozik. Székkutason így ő 
végezte az ultrahangos vizsgálatokat. Elmondta, hogy ezek a 
vizsgálatok hasi és nyaki régióban zajlanak a jelen program ke-
retében, tehát vizsgáljuk a hasi szervek állapotát, keringési álla-
potokat. „Nagyon célszerű az ultrahangos mérés, mert nagyon 
sok rejtett betegség van, ami nem okoz még panaszt – esetleg 
hosszútávon sem –, viszont kezdeti stádiumban fölfedezve sok-
kal könnyebben gyógyítható. Rendkívül gyakorivá vált a nyaki 
régióban a pajzsmirigyek strummás átalakulása; a jelen szűrés 
kapcsán is sok embernél találtam ilyen eltérést” – fogalmazott.

De mondott megnyugtatót is: „Az ultrahang nem káros a 
szervezetre, tehát egyáltalán semmilyen ok nincs, amiért tartani 
kellene tőle. (…) Ez egy jó mód, hogy az egészségi állapotot fel-
mérjük, és időben cselekedjünk.”

Széchenyi 2020!
Befektetés a jövőbe! Készült az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a Csongrád Me-
gye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. megbízásából. G.

Október 10-én adták át ünnepélyes keretek között a 47-
es számú főút Orosháza és Hódmezővásárhely közötti sza-
kaszát. A Sóshalmi Olvasókör épületénél tartott átadáson 
beszédet mondott Almási István, Hódmezővásárhely polgár-
mestere, Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, 
a térség országgyűlési képviselője, valamint Nagy Róbert, a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója.

Megújult a 47-es számú főút Hódmezővásárhely és Orosháza 
között. A 11,5 tonnára megerősített, 19,7 kilométeres szakasz 
korszerűsítése 85 százalékos Európai Uniós és 15 százalékos ha-
zai forrás felhasználásával valósult meg, nettó 7,9 milliárd forint 
értékben.

Almási István kezdte a beszédek sorát, aki arról szólt, hogy a 
47-es számú főút mindig is kiemelkedő szerepet töltött be Ma-
gyarország történelmében, ugyanis – fogalmazott – a Szabadkát 
Nagyváraddal összekötő út már évszázadokkal ezelőtt is léte-
zett. A régió szállítmányozási és gazdasági szempontjából elen-
gedhetetlen és nélkülözhetetlen főút, melyet a trianoni határok 
meghúzásával kényszerült nyomvonalvezetésének megváltoz-
tatására, és így lett egyik végpontja Debrecen, a másik pedig 
Szeged – folytatta. Hódmezővásárhely számára az egyik legfon-
tosabb út a 47-es számú főút. Továbbá megemlítette a Székku-
tassal való kiemelt kapcsolatot is.

Ezt követően Lázár János köszönetet mondott a türelemért, 
és gratulált az időben elvégzett munkához. Majd a kormány 
nemzetstratégiai céljairól beszélt, ekként fogalmazott: „a leg-

fontosabb nemzetstratégiai célunk ebben a fejlesztési idő-
szakban, már 2018-ig, hogy minden autópályánk elérje – több 
ponton is – Magyarország határait, és képes legyen magyart ma-
gyarral összekötni. (…)” Legalább ilyen fontos – folytatta –, hogy 
minden megyei jogú város bekötésre kerüljön az 1-es számú 
autópálya-hálózatba. Ennek jegyében – itt a dél-alföldi régióban 

– a NIF egyik legfontosabb feladata a következő három eszten-
dőben Békéscsaba és Kecskemét összeköttetése, Békéscsaba 
és az M5-ös autópálya összeköttetésének megteremtése”.

G.

Házhoz jön és hatékony
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Mindenki visszakapja a pénzét!
Minden székkutasi visszakapja a szennyvízberuházás so-

rán befizetett önerőt, kivéve a működési hozzájárulást. En-
nek ellenére a teljes úthelyreállítás is megvalósul a faluban 
– jelentette be október 5-i sajtótájékoztatóján Szél István 
polgármester.

A Székkutas Község szennyvízelvezetésének és szennyvíz-
tisztításának fejlesztési megvalósítása nevű, KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0028 számú projekt megvalósítási ideje nem volt több 
pár hónapnál: 2015 áprilisában kezdték meg a tényleges fizikai 
munkát, ami 2015 októberében zárult. A beruházás immár be-
fejező szakaszába lépett, alig pár műveletet kell végrehajtani, 
hogy elmondható legyen: 100 százalékos készültségben a pro-
jekt. Ami a költséget illeti: 1.368.453.468 forintos támogatásból 
valósul meg a székkutasi beruházás. A jelenlegi készültsége a 
szennyvízcsatorna-hálózatnak, valamint a házi bekötéseknek 
100 százalék, a szennyvíztisztító-telepé 75 százalék, az eszköz-
beszerzés és vagyonértékelés pedig folyamatban van, ami azt 
jelenti, hogy beszereznek egy kommunális gépjárművet, illetve 
biztonságtechnikai berendezéseket. Az úthelyreállítási munká-
latok is elkezdődtek.

Mint arról már korábban beszámoltunk: a projekt száz száza-
lékos támogatást nyert el, aminek értelmében a lakosság mint-
egy 130 millió forintos önerőhozzájárulást kaphat vissza. Nagy 
kérdés volt azonban, hogy mi lesz ennek a pénznek a sorsa. 
Mivel az Európai Unió nem támogatja a teljes útfelújítást, így 
a székkutasi képviselő-testület két lehetőséget látott maga és 
a falu előtt. Az egyik, hogy az önkormányzat szinte száz száza-
lékban visszafizeti az összegeket a lakosoknak. Ez 200-250 ezer 
forintot jelent családonként, illetve, ahol van már meglévő ge-
rincvezeték, ott 60 ezer forintról van szó. Azonban a falu veze-
tősége célszerűbbnek találta volna, hogyha egy kicsit ebből az 
összegből bent hagy mindenki a „közösben” (előreláthatólag ez 
körülbelül 40 ezer forintot jelentett volna), ami megfelelő útala-
pot képezett volna, amelyből teljes mértékben fel lehetett volna 
újítani 2016-ban az utakat.

 képviselő-testület nemrégiben döntött arról, hogy letesz 
abbéli szándékáról, hogy az útalaphoz a lakosoktól kérjen hoz-
zájárulást, figyelve az előzetesen meglebegtetett lehetőségre 
való reagálását a közvéleménynek. – Minden székkutasi vissza 
fog kapni minden egyes befizetett forintot, kivéve a működési 
hozzájárulást, ami körülbelül 20 ezer forint per ingatlan – jelen-
tette be Szél István polgármester. – Ettől függetlenül a testület 
nem állt el attól, hogy az egész úthálózat, amely érintett a csa-
tornázásban, teljes mértékben helyre legyen állítva. Viszont így 
nem 2016 őszében, hanem 2017 tavaszán kezdődhet meg leg-
hamarabb a helyreállítás.

Szél István azt is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a képvi-
selő-testület az útrekonstrukcióhoz szükséges összeget (mint-
egy 80-90 millió forintot) megpróbálja a saját adóbevételeiből, 
illetve félretett pénzéből megfinanszírozni. Ezért előfordulhat az 
is, hogy a kommunális adót megemelik az elkövetkezendő leg-
alább két évben 5000-ről 10 000 forintra.

Az érdekeltségi hozzájárulást továbbra is mindenkinek fizetnie 
kell, aki lakáskasszával és lakástakarék pénztárral rendelkezik. 
Ugyanis, ha most nem fizetik, szerződésszegést követnek el, így 
állami kamattámogatástól és egyéb kamatoktól eshetnek el. Akik 
egy összegben, készpénzben fizették be az érdekeltségi hozzájáru-
lást, akár már idén visszakaphatják a pénz jelentős részét, de ezt 
elérni „eléggé kemény munka lesz”. Az önkormányzat nem köti 
meg, hogy mire költik el a lakosok a visszakapott pénzt, viszont 
fontos, hogy mindenki rákössön a hálózatra. Mutatja a székkuta-
siak hajlandóságát, hogy már most 685 ingatlanból 400 várja, hogy 
ráköthessen azonnal a próbaüzem ideje alatt a gerinchálózatra.

Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe. Készült az Európai Unió 
támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, Székku-
tas község önkormányzat megbízásából.

ÉR.

Székkutas Község Önkormányzata felvételt hirdet  
1 fő mezőgazdasági gépkezelői és 

karbantartói munkakörbe, 
8 órás, teljes munkaidős állásra. 

Bérezés megegyezés szerint. 
Az önéletrajzokat Rostás Péter Alpolgármester Úrnál lehet 

leadni a Polgármesteri Hivatalban. 
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Híd a kultúra 
különböző ágai között

Az Európai Kultúra Napja alkalmából Székkutason népsze-
rűsítették a magyar szót. Versek, előadások, képzőművészet 
és zene segítségével hozták közelebb a kultúrát az emberek-
hez a Művelődési Ház falain belül október 2-án délután.

Kanizsa József író, költő, a Krúdy Gyula irodalmi kör titkára 
kezdeményezte Fehér József író, költővel, a Kárász József Iro-
dalmi Kör alapító elnökével egyetemben, hogy ne csak a fővá-
rosban emlékezzenek meg az Európai Kultúra Napjáról, hanem 
a kis falvakban, így Székkutason is.

Nyelvében él a nemzet – így mindennél fontosabb, hogy 
anyanyelvünket ápoljuk, és megismertessük az embereket 
azokkal, akik ékesen használják is azt. Így a rendezvényen ki-
lenc lovag gyűlt össze, akik a magyar kultúra terjesztésében ki-
magaslót alkottak.

- A célunk, hogy a kortárs irodalmi alkotásokkal megismer-
tessük az embereket. Az általunk írt művekkel próbáljuk a 
nyelvjárásokat életben tartani, hiszen a népi kultúra minden for-
máját ápolnunk és szeretnünk kell – fogalmazott Fehér József.

A sokszínűségről egyrészt Bullás Mária üveg- és ikonfestő 
művei is gondoskodtak, akinek alkotásaiból ekkor nyílt tárlat a 
Művelődési Házban.

Másrészt fellépett még a székkutasi Kamilla Dalkör is.
A rendezvény díszvendége Németh Nyiba Sándor költő, 

Örökség-díjas többszörös olimpikon volt.
ÉR.

Szüreti mulatság 
Székkutason

Székkutas ismét megmutatta, hogy fontos a hagyományok 
őrzése. Immáron 8. alkalommal rendezték meg a Szüreti 
mulatságot szeptember 26-án.

A Székkutasi Olvasókör és a Sóshalmi Olvasókör szervezésé-
ben jött létre a rendezvény, amin kicsik és nagyok is jól érezték 
magukat. 16 órától a gyerekeket kézműves foglalkozással vár-
ták, ezt követte a nagycsoportos óvodások műsora, majd citera 
szó mellett lehetett megkóstolni finomabbnál finomabb boro-
kat, mustokat.

Este 19 órától a Szüreti bálra ellátogató vendégek kerültek a 
főszerepbe, akiket már a bejáratnál frissen préselt szőlőlé, must 
illetve bor várt. A bálra érkeztek borbírók is, a hagyományoknak 
megfelelően, valamint a Felvidékről származó aranykoszorús 
nótaénekes, Gubik Magdi is tiszteletét tette.

„Ennek a szép hagyománynak a kezdetekor mindig jöttek 
hozzánk a Szent Vince Borrend képviselői is, így a rendezvé-
nyünket is meglátogatta a borrend elnöke is” – mondta el Ko-
vácsné Rostás Erzsébet, a Székkutasi Olvasókör elnöke.

Az este folyamán a talpalávalót Labozár Antal és zenekara 
szolgáltatta a közönség nagy örömére. A bálon 150 vendég vett 
részt, akik a jó borok mellett, finom vacsorát is elfogyasztottak, 
táncoltak, és így tették teljessé az estét.

Sz.Viktor

Népmese napja a székkutasi iskolában
A Gregus Máté Tagintézményben már hagyomány, hogy 

az alsós munkaközösség a Székkutasi Könyvtárral együtt-
működve vetélkedőt szervez a népmese napjához kapcso-
lódóan.

Szeptember 25-én Meseországban barangolva érdekes fel-
adatok várták az alsós gyerekeket. Tudásukat, ügyességüket 
mérhették össze, miközben a meselottót, mesetotót töltötték ki, 
vagy a meserejtvényt fejtették meg, bolondos mesét találtak ki. 
De a kincskereső játék az udvaron is nagy sikernek örvendett.

Mindenkinek jutott testhez álló feladat a vegyes csapatban, 
így a nagyobbak segíteni tudtak a kisebbeknek. A gyerekek te-
vékenységét a segítőkészség és a tolerancia jellemezte. A játék 
és a szórakozás mellett ismereteik is bővültek a népmesék te-
rületén.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető
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Jubilált a Székkutasi Harmonika Klub
10 éves fennállását ünnepelte a Székkutasi Harmonika 

Klub október 17-én este a Művelődési Házban. Az ünnepi 
műsorral és bállal Berei Béláné Ilonka néni előtt is tiszteleg-
tek, aki elültette a zene szeretetét a klub tagjaiban.

Egy évtizeddel ezelőtt Kis Sándorné (a Székkutasi Harmonika 
Klub vezetője) és Novák Magdolna úgy gondolták, hogy egykori 
tanárnőjük, Ilonka néni emléke előtt egy önálló esttel tudnának 
a legjobban adózni. Ez az első annyira jól sikerült, hogy nem 
is hagyták abba a közös zenélést, azóta sem. A zenét és a har-
monikát szerető emberek évente összegyűlnek, hogy közösen 
hódoljanak szenvedélyüknek.

- Rendkívüli alkalom ez a mai, immár 10 évesek vagyunk. 
Ezért ez a mostani nemcsak egy egyszerű emlékest, hanem va-
csorával és bállal kötöttük egybe – mesélte Kis Sándorné. A klub 
jelenleg öt tagot számlál. Szabó Ibolya, Szilágyi Sándorné, Gu-
lyás Ferenc, Szűcs Mihály és Novák Magdolna alkotják jelenleg 
a klubot, akik közül Szabó Ibolya, Gulyás Ferenc és Novák Mag-
dolna egyben alapító tagjai is a klubnak. Távlati céljuk, hogy a 
fiatalokkal is megismertessék és megszerettessék ezt a nagyon 
összetett, de szép hangszert.

Az est folyamán vendégelőadók is felléptek, úgy, mint a szék-
kutasi Kékibolya Dalkör és a Kamilla Dalkör, valamint a Dél-Al-
földi Harmonikabarátok Klubja is tiszteletét tette az esten, hogy 
közösen zenéljenek klubtársaikkal.

Bakos József, a klub elnöke elmondta, hogy a két szervezet 
között átfedés van, hiszen a székkutasiak is tagjai a baráti kör-
nek, így nem is volt kérdés, hogy akik csak tudtak, eljöttek. Így 

itt volt a harmonika barátok közül Mizsei Zoltán is, akitől meg-
tudtuk, hogy 5 éve jött létre a dél-alföldi klub, elsődlegesen azzal 
a céllal, hogy minél több mindenkivel megkedveltesse a hang-
szert.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Szél István polgármester, 
valamint Szabó Emese kulturális tanácsnok is beszélt.

A jó hangulat már a kezdetektől garantált volt. Szinte 
minden énekkel kísért produkciót a közönség teli torokból 
dalolt.

ÉR.

Sár, járda, bejáró
Ismét lakossági fórumot tartottak Székkutason, ezúttal a 

Hidi Mihály utca és Mester utca kereszteződésében. Az ófalu 
lakosságával találkozott Szél István polgármester a 47-es út 
és vasút közötti, valamint utóbbin túl lakókkal, október 26-
án, délután.

A legtöbb panasz a helyreállítással kapcsolatban érkezett. Mi-
vel a munkálatok még folyamatban vannak, így várható, hogy a 
lezárásig meg is oldódnak.

Október 26-án megtörtént a szennyvízátemelők árammal 
való ellátása, így már semmi akadálya annak, hogy elkezdjenek 
rákötni az emberek.

- Több mint 400 ingatlan vár arra, hogy ráköthessen a ge-
rincvezetékre. Az összesen 685 ingatlanhoz viszonyítva, ez 
nem is rossz arány, hogy a próbaüzem elején már szándé-

koznak rákötni a rendszerre a tulajdonosok – nyilatkozott la-
punknak a polgármester. Azonban előbb mindenki fog kapni 
egy értesítőt az önkormányzattól, és azt követően lesz lehe-
tőség majd rákötni az egyes házakat a rendszerre, hangzott 
el a fórumon.

November 1-jén indul meg a próbaüzem, és 2016. április 30-
ig tart majd. - Ez idő alatt senkinek nem kell csatornadíjat fizet-
nie – szögezte le Szél István.

Az Erkel Ferenc utcában őrült sár van – fogalmazott egy úr. 
„Évek óta szutyok van a településen – folytatta – az önkormány-
zat miért nem csinál valamit.” Majd abbéli aggodalmát fejezte 
ki, hogy dugulások lesznek, az árkok nincsenek helyreállítva, és 
nekik kell majd rendbe rakniuk, ha elmegy a kivitelező. --> 2 év 
garanciát vállalnak a munkáért – hangzott a válasz.

Egy hölgy a fórum helyszínének járdáját kérte, hogy csinál-
ják meg, mert rossz időben balesetveszélyesnek tartja. Járdázni 
jövő októberig fognak, válaszolta Szél István.

A Szabadság utcán több lakó is jelezte, hogy a vízminőség 
javító program során, a csatornázással egy időben, még nincse-
nek helyreállítva a szétvert szakaszok, bejárók.

A temetőig kérték, hogy újítsák fel meg az utat, mert a 47-es 
felújítása miatt az az út tönkrement, valamint parkolót is kértek 
a temetőhöz.

Egy akna 5 m-re lett elhelyezve egy lakos házától, aggódott, 
hogy majd bűz lesz. --> Biztosan nem lesz bűz, ígérte a kivite-
lező.

Érkezett még egy kérdés a földes utcák leaszfaltozásával kap-
csolatban, amelyre azt válaszolta Szél István, hogy ha az utca 
beleegyezik, akkor az önkormányzat kifizeti a költségek felét, a 
másik felét pedig a lakosoknak kell állniuk.

G.
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Több éves álom valósult meg
Október 28-án tartották a „Székkutas Község szennyví-

zelvezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztése” nevű, 
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosítószámú projekt nyitó-
rendezvényét a község művelődési házában.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Szél István polgármester, 
aki kiemelte: „Ez a kicsiny település 2008-ban mert nagyot ál-
modni, ahol a Víziközmű Társulatnak és az akkori polgármes-
ternek, Varga Sándornak köszönhetően belevágtak a település 
történetének legnagyobb beruházásába.” A visszaemlékezést 
így folytatta: „Azt gondolom, hosszú és rögös út vezetett idáig. 
2011-ben, sőt 2010 év végén olyan kérdést, felvetést is hallottam, 
hogy nem is kell nekünk ez a beruházás, mivel akkora volt az 
ellenállás. Nem volt megfelelő kommunikáció, nem voltak az 
emberek tájékoztatva kellőképpen, hogy miért is jó ez a beru-
házás. Így nem volt kérdés a település esetében, hogy a szenny-
vízberuházás megvalósulhat-e, hanem kötelezően meg kellett 
valósítani.”

Elmondta, amikor az új képviselő-testület átvette az ügyet, 
akkor teljes mellszélességgel álltak az ügy mögé, és végigvitték. 
Azonban többször is visszadobták a pályázatot, míg végül a kö-
zel 1,5 milliárd forintos támogatást elnyerték. 2015-ös év áprili-
sától elkezdődtek a munkálatok, amelyet nehezített az egyidő-
ben zajló ivóvízminőség-javító program és a 47-es főút felújítása.

Ezzel kapcso-
latban a polgár-
mester felidézte: 
„Voltam egy pár 
lakossági fóru-
mon, és ilyen 
morcos és ilyen 
szigorú székku-
tasiakkal még 
nem találkoztam. 
Teljes mértékben 
helyes is volt az, 
hogy az emberek 

jogosan vetik fel azt a kérdést, miért is van itt ekkora felfordulás? 
Azért azt gondolom, hogy megpróbáljuk megoldani”. 

A község első embere mindenkinek megköszönte a segítsé-
get és a közreműködést. 

Herczeg Sándor, a Rádió 7 és promenad.hu munkatársa rö-
viden összegezte a projekt részleteit: Székkutas Község Önkor-
mányzat „Székkutas község szennyvízelvezetésének és szenny-
víztisztításának fejlesztése” című pályázata 1 milliárd 16 millió 
716 ezer 523 forint összegű támogatásban részesült, ami akkor 
91 egész 5 század százalékos támogatást jelentett.

A projekt az 1530/2014. (IX.18.) számú Kormányhatározat 
alapján további 351 millió forint támogatást kapott a megemel-

kedett  többletköltségek miatt. A 134 millió forint összegű önerő 
támogató okirat 2015. júliusában kelt, így ezáltal a projekt támo-
gatottsága elérte a 100%-ot.

A településen 10 km új gerincvezeték, illetve 1,4 km nyomó-
vezeték megépítésére került sor. Emellett elkészült 619 db házi 
bekötés és 5 db szennyvíz átemelő. A Duna Aszfalt Kft. az út- és 
bejáró- helyreállításokat végzi ezekben a napokban is. A márci-
us 9-i munkakezdés után a vállalkozó határidőre teljesítette az 
építést. A település több pontján okozott nehézséget az építke-
zés során a belvíz. Az útfelbontásokkal és a helyreállításokkal 
járó kellemetlenségekkel kapcsolatosan a lakosság megértő 
volt és pozitív hozzáállást tanúsított.

Székkutason 619 új bekötés, 3 öblözet, 1 új szennyvíztisztító 
telep, 10 kilométer új csatornahálózat és 5 darab átemelő való-
sult meg.

Székkutas Község Önkormányzata a csatornázási projekt si-
keres és minél gyorsabb, hatékony kivitelezésére keresett part-
nereket. A tervezést a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesz-
tő Zrt. végezte, a megvalósíthatósági tanulmányt a Forrás Unió 
Kft. készítette el. A kivitelezői pályázat nyertese a csatornaháló-
zat vonatkozásában a Duna Aszfalt Kft., a szennyvíztisztító telep 
esetében a Veolia Zrt. volt. A közbeszerzés feladatait az Ész-Ker 

Kft. végzi. A jogi szakértői tevékenységgel a Hajdók és Társa 
Ügyvédi Irodát, a projektmenedzsment feladataival az Eco-
noterm Kft.-t és a vele konzorciumban lévő Európa Terv Kft.-t 
bízták meg. A projekt műszaki ellenőrzési, és mérnöki szolgál-
tatásait az OVIBER Kft. Dél-Alföldi képviseletének munkatársai 
látják el, a biztonságtechnikai eszközök beszerzésével a System 
Service Kft.-t, a kommunális gépek beszerzésével a KITE Zrt.-t 
bízták meg. A vagyonértékelést és a pótlási tervet a Pátria Con-
sult Zrt. készítette el. A nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása 
pedig a Kisbíró Kft. feladata.

A székkutasi önkormányzat felvállalta a szennyvízcsövek 
kedvezményes beszerzését, amely a lakosság számára 40 szá-
zalékos megtakarítást jelent. Ezt követően a leadott igények 
alapján felmérés történt a Polgármesteri Hivatal és az Alföldvíz 
közreműködésével mintegy 170 ingatlannál. Az önkormányzat 
két ütemben 280 családnak tudott segíteni a kedvezményes 
beszerzéssel. Eddig a pillanatig a József Attila utcai és Kossuth 
utcai utólagos rákötésekkel együtt kb. 300 ingatlannál került át-
vételre az Alföldvíz által a házi bekötő vezeték.  Így már több 
mint 400 ingatlan köthető rá azonnal az új szennyvíztelepre.

A próbaüzem ideje alatt nem kell senkinek csatornadíjat fi-
zetni, annak letelte után, 2016. május 1-től az akkor érvényes 
szennyvízcsatornadíj fizetendő. Ez jelenleg bruttó 296 forint.

Aki eddig az időpontig nem köt rá a hálózatra, 1800 Ft/m3 kör-
nyezetterhelési díj fizetésével kell, hogy számoljon.

G.
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Dömötör Mihály 
képeiből nyílt kiállítás 

A megnyitón hallható volt egy kaval nevű hangszeren 
előadott zenemű is, majd a nézők maguk leplezték le a ké-
peket.

Az október 22-i délutáni megnyitó kicsit sem volt hagyo-
mányosnak mondható, hiszen Révész Róbert kaval játékával 
kezdődött, Dömötör Mihály pedig letakart képekkel várta az ér-
deklődőket. A célja az volt, hogy interaktívvá tegye a megnyitót, 
ezért a képeket a közönség leplezte le.

A tárlat „A romlás virágai, avagy a virágok romlása” címet 
kapta. Ebből már sejthető, hogy hervadó virágokat ábrázolnak 
a képek.

- Osvát Ernő mondása, hogy a hervadás szépsége a virulás 
véglobogása. Ez inspirált a kiállítás elkészítésében, amit most 
nagy örömmel tárok Önök elé – mondta el Dömötör Mihály.

A művész hozzátette, hogy a lefényképezett virágokat nem a 
kukába dobta, hanem visszavitte az erdőbe, hogy újra a termé-
szeté legyenek.

A kiállítás kapcsolódik az október 23-ai ünnephez, hiszen a 
gyászt, az elmúlás szépségét eleveníti fel.

Sz.Viktor

Gólyaavató buli 
Székkutason

A székkutasi Gregus Máté Általános Iskolában már 
hagyomány, hogy az ötödik osztályosokat játékos vetél-
kedő keretében „hivatalosan” is befogadják a felsősök 
közé.

Az ügyességi feladatokban nemcsak a gyerekek, szüleik és 
testvéreik is részt vettek, s ők is kipróbálhatták, hogyan lehet 
csokit enni késsel és villával. A legjobb hangulatú erőpróba a 
tojásdobálás volt.

A verseny végén a gólyák fogadalmat tettek, hogy szorgalmas 
diákok lesznek, s a fásítási programban kizárólag az iskola kert-
jében vesznek részt. A nagyobbak által készített ajándékukat is 
megkapták az oklevél mellé.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető

Mozgalmas év a 
Kamilla Dalkörben

Hódmezővásárhelyen, a Németh László Városi Könyvtár-
ban énekelt népdalcsokrokat a Székkutasi Kamilla Népdal-
kör október 6-án. Barátné Hajdú Ágnes könyvbemutatóját 
tették teljessé a produkciójukkal. Erről beszélgettünk a nép-
dalkör vezetőjével.

Csikós Miklósné, a Kamilla Dalkör vezetője nyilatko-
zott lapunknak és elmondta, hogy a könyvbemutatón való 
részvételre Soós Csilla könyvtárigazgató kérte fel őket. Egy 
vásárhelyi népdalcsokrot adtak elő, valamint felcsendült a 
székkutasi Gregus Máté, a homoki apostol három kedvenc 
dala is.

A hódmezővásárhelyi gyűjtésű népdalcsokor előadott ele-
mei: a Vásárhely kővel van kerítve, a De szeretnék hullócsillag 
lenni, és a Zöld erdőben, zöld mezőben című dalok.

A dalkör vezetője elmondta, hogy 23 éve működnek, vala-
mint, hogy a vásárhelyi népdalcsokrot már nagyon begyakorol-
ták, hiszen a székkutasi asszonyok is ezeken a dalokon nőttek 
fel.

A népdalkör háza tája mozgalmas volt ebben az évben is, 
idén 10 alkalommal léptek fel a környező településeken. 

sk

2015. szeptember 25-én, az „Itthon vagy! Magyaror-
szág, szeretlek!” programsorozat keretén belül közös 
süteménysütésen, lekvárfőzésen vett részt a Székkutasi 
Emlékháznál a település apraja-nagyja. A felnőttek segítő 
közreműködésével a gyermekek kezéből olyan finomsá-
gok kerültek ki, mint a vásárhelyi lakodalmi perec, pogá-
csa, barátfüle; az üstből pedig a vegyes gyümölcs lekvár. 
Az elkészült közös munka után a résztvevők a süteménye-
ket helyben fogyasztották el; megkóstolták a frissen elké-
szült lekvárt.

Székkutas Község Önkormányzata és az Emlékház ne-
vében köszönjük mindazok segítő munkáját, akik hozzá-
járultak a gyermekek hagyományőrző tevékenységéhez, 
tartalmas kikapcsolódásához; valamint adományukat, 
amelyek nélkül a közös sütés-főzés nem valósulhatott 
volna meg!
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Nyugalmazott közalkalmazottakat is köszöntöttek
Szeptember 28-án, délután tartotta Székkutas Község Ön-

kormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését, a 
Művelődési Ház földszinti tanácskozótermében. Nyugdíjba 
vonuló közalkalmazottakat is köszöntöttek.

Ünnepélyes emelkedettséggel kezdődött az ülés, ugyanis az 
önkormányzat a 2015. évben nyugdíjba vonult közalkalmazot-
tainak köszöntését tartotta. Két pedagógusnak, valamint egy 
egészségügyi dolgozónak köszönték meg munkájukat az önkor-
mányzat, a szülők, a gyermekek, valamint minden székkutasi 
lakos nevében. Kerekesné Laki Mónika és Bubela Istvánné pe-
dagógusok és Kovácsné Rostás Erzsébet egészségügyi dolgozó 
részesült elismerésben.

Majd tájékoztató következett a Hódmezővásárhely-Székku-
tas Adóvégrehajtási és Közterület-felügyeleti Társulás eddigi 
tevékenységéről. A munkatársaik főbb tevékenysége a rende-
zetlen területek tulajdonosainak felszólítása volt a rendbetétel 
érdekében – hangzott. Szél István, Székkutas polgármestere 
eredményesnek nevezte a közös adócsoport munkáját, javasol-
ta a folytatást. A testületi kérdésre, miszerint: volt-e atrocitás az 

egyes esetekben; a válasz úgy szólt, hogy: atrocitás nem, csak 
kellemetlenség. A grémium az elfogadást szavazta meg.

A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 2015/16. évi munkatervéből 
kiderült, hogy a cél idén is a kiegyensúlyozott légkör és a törvé-
nyes működés. A polgármester kérte, hogy folytassák a folya-
matos kommunikációt más intézményekkel, pedagógusokkal, 
gyerekekkel, szülőkkel.

Ezt követően a 2016/17-es időszak közfoglalkoztatás előké-
szítését tárgyalták. Döntés született, hogy 46 ember foglalkozta-
tását teszik lehetővé a Start munkaprogramban. Folytatni kíván-
ják a kamilla-, cirok (seprű)-, energiafű termesztését. Azonban 
teljes egészében a fűszerpaprika termesztésre állnának át, de a 
baromfitartás (gyöngytyúk, fürj, fácán) is a tervek között szere-
pel. Továbbá a csatornázási munkálatok végeztével egy csapa-
tot (6 fő) szeretnének felállítani, térkövezésre és járdakészítésre.

Földhasznosítási, haszonbérleti ügyekben az alábbiakról 
döntöttek: 8 önkormányzati terület 8 bérlőjének haszonbérleti 
jogát 2 évre meghosszabbították, valamint egy lovakkal foglal-
kozó vállalkozónak tervezik a földterület értékesítését.

Területértékesítés, vásárlás tekintetében jóváhagyták Szabó 
Emese képviselő kérelmét, azzal a kiegészítéssel, hogy 2020. 
dec. 31-ig be kell fejezni az építkezési munkálatokat, máskülön-
ben a terület birtokjoga visszaszáll az önkormányzatra. Egy 450 
négyzetméternyi területről van szó.

Elfogadták a posta mögötti terület megvásárlásának javasla-
tát, melyen parkoló kialakítását tervezik, annak függvényében, 
hogy egy pályázatuk sikeres lesz vagy sem.

Döntöttek továbbá, hogy pályáznak szociális célú tüzelőre, 
másod körben is beadnak pályázatot rendkívüli támogatásra és 
a gyermekétkeztetési kedvezményről is szavaztak.

Elfogadták a Vásárhelyi Pusztáért Egyesület alapszabályát is.
Kölcsönt biztosít az önkormányzat, 1 millió forintot, a Tömeg-

sport Club folyamatos és zavartalan működésének érdekében. 
A kölcsönt ez év végéig vissza kell fizetnie a klubnak.

200 ezer forinttal járulnak hozzá Borbély Szilárd gyógyulásához.
G.

HASZNÁLTÁRU PIAC ÉS BABA-MAMA BÖRZE
Ha túl sok ruhanemű, játék, vagy egyéb használati tárgy gyűlt össze otthonában,  

amit már nem tud hol tárolni, és szeretne túladni rajtuk, a használtáru piacon a helye.  
A vásár nem korosztályhoz kötött; bárki bármilyen használt árut hozhat!

Lehetőség nyílik arra is, hogy már nem használt ruháit, tárgyait ingyen felajánlja; így sok családon segíthet.

Helyszín: Székkutas, Művelődési Ház nagyterme

Időpont: 2015. november 7., szombat 8 óra

Eladói szándékát, vagy felajánlását kérjük,  
jelezze legkésőbb november 6-ig a következő telefonszámon:

Szabó Emese:  06-20/233-1388, vagy: 06-30/479-6522

Eladókat és vevőket egyaránt szeretettel hívunk és várunk!

A helyszínre érkező kisgyermekeket játszósarok várja!
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Az időseket köszöntötték Székkutason
Az időseknek tartottak ünnepséget a Művelődési Házban, 

Székkutason. A minden évben megrendezett programhoz 
most hozzákapcsolódott egy pályázat is, amivel az esély-
egyenlőséget szeretnék megteremteni a járásokban.

Szabóné Laczkó Judittól, a Hódmezővásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal esélyegyenlőségügyi munkatársától megtud-
tuk, hogy egy 2014-ben indult pályázat keretében jött létre 
az ünnepség, aminek az a célja, hogy esélyegyenlőséget 

teremtsen a járásokban. Ez onnan indult, hogy 2013-ra min-
den magyarországi településnek rendelkeznie kellett esély-
egyenlőségügyi tervvel, ezt a vásárhelyi önkormányzat to-
vább gondolta és a városhoz csatlakozott Mártély, Mindszent 
és Székkutas is.

A program egyik kritériuma, hogy mindenhol meg kell 
jelenni és nyilvánosságra hozni a pályázat elképzeléseit, 
hivatalosan a tervezetet 2015. szeptember végén fogadták 
el. Öt célcsoport van, akikkel foglalkoznak: nők, gyerekek, 
idősek, a fogyatékkal élők, a mélyszegénységben élők és a 
romák.

Különböző terveket dolgoztak ki azért, hogy egy átfogó 
képet kapjanak arról, hogy jelenleg milyen helyzetben van-
nak az idősek, ez a felmérés 2016-ban kezdődik Hódme-
zővásárhely támogatásával. Arra is gondoltak a program 
kidolgozói, hogy tv-ben, rádióban ismeretterjesztő műsoro-
kat készítenének az időseknek, amikből tájékozódni tud-
nak.

Ludányi Rozália, a Gondozási Központ dolgozója el-
mondta, hogy minden évben megköszöntik az idős em-
bereket Székkutason, most a pályázat miatt egy kicsit más 
formában történik mindez. A fellépések azonban most 
sem maradnak el, ott voltak a helyi óvoda nagycsoporto-
sai, és az iskola ötödik osztályosai. A nyugdíjasok is előad-
tak egy műsort, a legvégén pedig Labozár Tóni bácsi húzta 
a nótát.

sk
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Biciklin, összefogással az emlőrák ellen

Fiatalok a fiatalok közösségéért

Mindszent, Mártély, Szeged és Vásárhely mellett Székku-
tas is csatlakozott az Egészséges Vásárhely Program felhívá-
sához. Az „egészségkerékpározás az emlőrák elleni küzde-
lem” jegyében kortól, nemtől függetlenül száznál is többen 
tekertek egyet október 16-án, délután.

Dr. Bakos Attila, Székkutas háziorvosa elmondta, hogy höl-
gyek és urak vegyesen, felnőttek és gyerekek egyaránt részt vet-
tek az egészségért való biciklizésen. „Ezúton szeretnénk felhívni 
a figyelmet az emlőrák megelőzésével kapcsolatos szűrővizs-
gálatok fontosságára, illetve szeretnénk így is népszerűsíteni a 
testmozgást a lakosság körében. Ezért is gondoltuk úgy, hogy 
az EVP-hez csatlakozva szervezünk egy közös kerékpározást” 
 – nyilatkozott a doktor.

Az érintett településeken egy időben, 15 órakor indultak út-
nak két keréken. Székkutason ehhez 100-120 ember csatlako-
zott. A falu orvosi rendelőjétől indult a menet, és a Sóshalmi 
Olvasókör épületénél volt a forduló, majd vissza a kiinduló-
pontra.

Mihály Jánosné székkutasi lakost kérdeztük, aki a gyülekezők 
sorában várakozott. Elmondta, hogy 2003-ban kapta el a gyilkos 
kórt. Ő nagy küzdelemmel, de legyőzte a mellrákot. „Megmű-
töttek, felvettem a kemoterápiát, mindent, amit csak kell. Azóta 
rendszeresen járok szűrésekre, és hál’ Istennek nálam ez, azóta 
tünetmentes” – fogalmazott tudósítónknak. Majd így folytatta: 
„Menni kell a mammográfiára, mert ez az első lépés, ott mind-
járt észreveszik, és ha időben jelentkezünk – még ha csonkí-
tással is –, életben maradhat az ember. Élő példa vagyok erre, 

úgyhogy menni kell a szűrésekre, ezt tudom ajánlani minden-
kinek!”

A nemes kezdeményezést az is vonzóbbá tette, hogy két gyö-
nyörű orchideát, valamint egy színben igazodó vadonatúj kerék-
párt sorsoltak ki a résztvevők között.

„Az egészség és a mozgás pedig mindenkinek jutalom, a kö-
zösségi program mellett. Én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen 
szép számmal gyűltek össze a résztvevők, hiszen ez minden-
képpen egy egészségtudatosságot jelez a lakosok részéről” – 
mesélte büszkén Bakos Attila. G.

Székkutason, a Művelődési Házban már április óta játsz-
va és filmet nézve formálódik közösséggé az ifjúság. Ennek 
két fiatal leányzó a mozgatórugója.

A lányok április eleje óta szerveznek programokat hétről hét-
re Székkutason azért, hogy épüljön a falu fiataljainak közössége. 
Minden pénteken változatos foglalkozásokkal várják a kicsiket 
és nagyobbakat is. Alapvetően két tematika váltogatja egymást 
a hetekkel együtt, egyszer filmvetítés van, majd a következő 
pénteken játékok, interaktív foglalkozások.

Dovalovszki Dalma, a 
Nemzeti Művelődési In-
tézetnél dolgozik, mint 
közösségi munkatárs, és 
a székkutasi Művelődési 
Házban szervezkedik.

Lapunknak elmesélte, 
hogy olyan játékok sze-
repelnek az eddigi felho-
zatalban, mint a „Maradj 
talpon!”, „Egy perc és 
nyersz”, amelyek a TV-s 
játékok nyomán leegysze-
rűsítve adaptálódnak az 
életbe, a valóságos izgal-
mak kedvéért. De tollas-
labdáznak is, és az Activity 
mindig nagyon nagy neve-
téseket, versengéseket, örömet okoz – egyébként nem csak a 
gyerekeknek, hanem a szervezőknek is.

A filmvetítések kapcsán pedig mindig igyekeznek aktuális, 
sok érdeklődésére számot tartó filmeket, meséket találni. Itt két 

ütemben zajlanak a vetítések, először a kisebbek kedvére tesz-
nek népszerű mesékkel, majd később a nagyobbakat célozzák 
meg az éppen kedvencek sugárzásával.

A lányok elmondták, hogy nem egyszerű bevonzani a fiatal-
ságot mainapság, hiszen versenyezniük kell a TV, számítógép 
kínálta lehetőségekkel, de lelkesek, és nem adják fel céljukat, 
hogy használják a gyerekek a képzeletüket, a kreativitásukat, és 
közösségben fejlődjön személyiségük.

G.


