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Halottak napjára elkészül a temetői út
Új aszfaltot kap Székkuta-

son a településtáblától a te-
mető kapujáig húzódó útsza-
kasz – döntötte el szeptember 
18-i testületi ülésén a képvi-
selő-testület.

A szeptemberi, rendes ülé-
sén elsőként a Székkutasi Líbor 
Ilona Óvoda működésével kap-
csolatos dokumentumokat tár-

gyalta meg a székkutasi testület. Ez magában foglalta az alapító 
okiratot, a SZMSZ-t, illetve a pedagógiai programot is. Ezzel kap-
csolatban előzetesen az óvoda vezetője, Lázár Judit adott be ja-
vaslatokat, amelyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

Szél István polgármester az óvodát érintő fejlesztésekkel 
kapcsolatosan hozzáfűzte, hogy az önkormányzat közel 8 millió 
forintból újította fel az intézmény udvarát. Illetve, ha minden jól 
megy – tette hozzá a polgármester, – akkor hamarosan megkez-
dődhet az egyik mosdó renoválása is.

Napirendre került az önkormányzati lakások bérbeadásának 
kérdésköre is. A településen 13-14 olyan önkormányzati ingat-
lan van, amelyet rendszeresen bérbe is tudnak adni. Ezekből 
van három, amelyek nagyon rossz állapotban vannak. Nyolc la-
kást azonban sikerült teljes körűen felújítani. Mindezt 50 millió 
forintból, a kormányzat támogatásával hajtotta végre az önkor-
mányzat. Jelen testületi ülésen két lakás bérléséről döntött egy-
hangúlag a testület: az eddigi bérlők kapták meg újra ezt a jogot. 
Javaslat érkezett a képviselőktől, Dr. Bakos Attila tolmácsolta, 
hogy a lakások bérleti idejét egységesíteni kellene.

Kiírták a „Temetőút aszfaltozása Székkutason” nevet viselő 
közbeszerzési eljárást is. Ennek értelmében a település táblá-

jától egészen a temető bejáratáig kap új aszfaltot az út. „Ezáltal 
biztonságosabbá tehetjük a közlekedést és élhetőbbé a falut” 
– fogalmazott Szél István polgármester. Mintegy 17-18 millió 
forintból a 600 méternyi útszakasz teljesen új aszfaltburkolatot 
kaphat, amely 5 centiméter vastagságú lesz. Valamint kiépíte-
nek kétszer 80 centiméteres nemes padkát is, így a gépjárművel 
le tudnak húzódni, ha szükséges. A munkálatoknak november 
1-ig kell befejeződnie.

Másik két közbeszerzési eljárás kiírásáról, amelyek a Műve-
lődési Házat és az Egészségházat érintik, egy következő testületi 
ülésen döntenek. Ennek oka az Egészségház esetében az, hogy 
a tervek finomhangolása még folyamatban van. Míg a Művelő-
dési Ház esetében logikusabb, ha a felújítási munkálatok a jó 
időben zajlanak, ezért decemberben írják ki a közbeszerzést 
ezzel kapcsolatban.

Egy önkormányzati terület bérbeadásáról is döntés született. 
A Petőfi Vadásztársaság kérelmezte, hogy hasznosíthassa az új 
szennyvíztisztító-telep mögötti területet, a régi területén lévő 
szikkasztási erdőt. Egy fácánkibocsátó helyet szeretnének itt ki-
alakítani, és ezzel párhuzamosan a kerítést is rendbe tennék. 
Rostás János képviselő nem támogatta a kérelmet, mivel el-
mondása szerint a Vadásztársaság tagjai „távol tartják magukat 
a földút javításától, őserdőre emlékeztetnek azok a területek, 
amelyek a Vadásztársaság kezébe kerülnek”. Libor Ferenc kép-
viselő megkérdezte, hogy az önkormányzat tervezi-e, hogy va-
lamilyen módon használja a területet. Szél István válasza: nincs 
ilyen terv, Rostás János képviselő hozzászólására pedig azt rea-
gálta a polgármester, hogy le kell ülni a Vadásztársaság tagjaival, 
és tárgyalni kell velük az útfelújításról. A földterület bérbeadását 
egy tartózkodással, egy nem és négy igen szavazattal elfogadták.

ÉR.

Tizennégyen kezdték meg ovis éveiket
Szeptember elsejével megnyitja kapuit a Székkutasi Líbor 

Ilona Óvoda. A soron következő nevelési évben 14 gyermek 
kezdi meg óvodás éveiket. A beilleszkedés megkönnyítése 
érdekében augusztus 29-én, délelőtt családi napot szervez-
tek az intézményben.

Egy szülő éle-
tében az első 
nagy döntések 
között szerepel 
az óvoda kivá-
lasztása. Fontos, 
hogy milyen kör-
nyezetbe kerül 
a gyerek, kik 
lesznek az óvó 
nénik, illetve ho-
gyan sikerül a 
beilleszkedés. A 
Székkutasi Líbor 
Ilona Óvoda már 
hagyományosan, 

minden évben nyílt napot szervez az ovisoknak, bölcsiseknek 
és szüleiknek.

A Nyitva van az ovikapu elnevezésű családi nap célja, hogy 
a leendő óvodások megismerkedjenek a környezettel, és szep-
tember elsejével már ne egy teljesen idegen épületben kezdjék 
meg az ovis éveket. A már az intézménybe járó gyerekeknek 
is hasznos ez a nap, hiszen a nyári mókázások után vissza kell 
szokni a régi környezetbe, fel kell venni az óvoda ritmusát.

A keddi nyílt napon kézműves foglalkozásokkal, illetve közös 
játékokkal várták az óvónők a régi- és új tanítványokat. Volt, aki 
papírsárkányt készített magának, de olyan is akadt, aki inkább a 
kisvonattal ismerkedett.

„A 2017-18-as nevelési évben 54 gyermek fog hozzánk járni. 
Ők szinte kivétel nélkül szeptember elsejével meg is kezdik az 
ovit. Három gyerek érkezik hozzánk kicsit később. Az 54 főből 
14 iratkozott be idén, ők lesznek a kiscsoportosok. Az új beirat-
kozóknál már voltunk családot látogatni, ismerkedtünk a kicsik-
kel és a szülőkkel is” – mondta el Lázár Judit, a Székkutasi Líbor 
Ilona Óvoda vezetője.

A gyerekeknek láthatóan nem lesz bajuk a beilleszkedéssel, 
hiszen már a keddi családi napon barátkoztak egymással, és tel-
jesen belefeledkeztek a játék örömébe.

„Székkutasi lakosok ré-
vén egyértelmű volt, hogy 
ide íratjuk a gyerekünket. 
Rengeteg jót hallottunk 
már ismerősöktől az oviról, 
ezért nem volt kérdéses, 
hogy ide fog járni Luca. Ma 
egy kicsit meg volt lepőd-
ve, mikor megérkeztünk, 
de aztán feloldódott, és él-
vezte az ittlétet. Kicsit kéz-
műveskedett, majd kipró-
bálta az udvari játékokat” 
– mesélte Jaksa Rita.

Sz.Viktor
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A csatornák játszották a vezető szerepet
Javában zajlik Székkutason a belterületi vízrendezés má-

sodik üteme. A 112 ingatlant érintő beruházás esetében most 
vannak a legnagyobb munkálatok. A szeptember 18-i lakossági 
fórumon számos székkutasi lakos fordult kérdéssel a polgár-
mesterhez, élt panasszal a munkálatokat illetően.

A Gregus Máté Általános Iskolában gyűltek össze az érdeklődő 
székkutasiak, hogy először is meghallgassák a település vezető-
jét, majd pedig ők is kérdésekkel, kérésekkel forduljanak hozzá. 
Szél István bevezetőjében a falu életére hatással lévő fejleszté-
sekről ejtett pár szót. A témák között helyet kapott például az utak 
rendbetétele, illetve a jelen fontosabb beruházásai. 

Az állami fejlesztések közül is megtárgyaltak párat, amelyek 
közvetve-közvetlenül érintik Székkutast. Ilyen például a bé-
késcsabai reptér nemzetközivé tétele, a Szeged-Hódmezővá-
sárhely-Békéscsba-Gyula vasúti tengely teljes pályafelújítása, 
valamint a 47-es számú főút négysávosítása, amelynek része a 
székkutasi elkerülő út építése is. Utóbbi esetében, hogy pontosan 
merről fogja ez megkerülni a települést, még nem tisztázott.

A jövő fejlesztései közül Szél István kiemelte Székkutas-Ka-
kasszék öko-tudatos településfejlesztését, amelyről még csak 
ezután kezdődhetnek meg a tárgyalások, de az már most látszik, 
hogy a maga nemében egyedülálló lehet egész Európában.

„Jó úton járunk. Nincs kevesebb dolgunk, mint 3-4-5 évvel ez-
előtt” – összegzett Szél István a felvezetője végén. Ezt követően a 
lakossági kérdések következtek, amelyben túlnyomórészt a bel-
területi vízrendezéssel kapcsolatos panaszok kaptak helyet.

A „Székkutas belterületi vízrendezés II. ütem” elnevezésű beru-
házás keretében a Mágocsi úton 431 folyóméter hosszan földmed-
rű, a Dr. Temesváry Imre utcában, a Móricz Zsigmond és Móra Fe-
renc utcák közötti szakaszon, a Radnóti Mikós, a Móricz Zsigmond, 
az Ady Endre, és a Kölcsey Ferenc utcákban pedig nyílt szelvényű 
burkolt csatornákat alakítanak ki. A beruházás 112 ingatlant érint 
a 650-ből. „Ez 112 panaszos ügyfelet jelent, akik bizonyára nem 

elégedettek a beruházással, mert fákat vágtunk ki, gátoltuk a köz-
lekedést, az eső beálltával saras körülményeket teremtettünk. Ezt 
hallgattam meg most. Teljesen jogosan szólaltak fel, semmi bántó 
szándék nem volt bennük” – fogalmazott Szél István polgármes-
ter. Összesen hat ingatlannal kapcsolatban éltek panasszal, ami a 
csatornázással volt kapcsolatos. Ezeket a panaszokat Szél István 
a lakossági fórumot követően személyesen is megtekintette, illet-
ve műszaki ellenőr szemrevételezte a kérdéses ingatlanokat, hogy 
aztán jelentésben számoljon be a tapasztaltakról. A polgármester 
biztosította a lakosokat, hogy a kivitelezőnek kötelessége helyreál-
lítania a területeket. Október 31-ig kell befejezni a munkát, de utá-
na minden ingatlanon végigmennek, és megkérdezik a lakosokat, 
hogy minden rendben van-e. A székkutasiak ezután is minden fel-
merülő kérdésükkel, panaszukkal azonnal megkereshetik az ön-
kormányzatot, amit a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálnak, 
lehetőség szerint orvosolnak.

Problémaként merült még fel az ivóvíz is. Az uniós elvárások-
nak nem felelt meg a székkutasi víz, ezért az Európai Unió adott 
pénzt egy 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatottságú 
beruházásra, amelyben Hódmezővásárhely, Mártély és Székkutas 
volt érdekelt. Új kutat fúrtak, új technológiát vezettek be, sok he-
lyen vízhálózatot is cseréltek. A lakosok azonban jelezték a mos-
tani fórumon, hogy sokszor tejszerű a víz, ráadásul büdös is. Szél 
István polgármester reakciójában kitért arra, hogy folyamatosan 
kommunikálják ezen panaszokat az Alföldvíz felé.

A földes utak felújításával kapcsolatban is érkezett kérdés: mi-
lyen lehetőség van az aszfaltozásra? Az önkormányzat 50 száza-
lékát állja a költségeknek, amennyiben az utcában lakók a másik 
felét összeadják. Járdaépítéssel kapcsolatosan pedig olyan lehe-
tősége van több éve a székkutasiaknak, hogy az anyagot adja az 
önkormányzat, a lakosoknak pedig a munkaerőt kell biztosítania.

A civilszervezetek pedig egy külön helyiséget szeretnének ma-
guknak. Ezt a kérést csak azután tudja az önkormányzat fontoló-
ra venni, amikor az Egészségház elkészül, hiszen addig az egyik 
helyről a másikra költöznek az egyes intézmények. ÉR.

Isten éltesse, Vica néni!
Baricsa Jánosné 2017. szeptember 14-én ünnepelte 90. 

születésnapját. Ebből az alkalomból a hódmezővásárhelyi 
önkormányzat munkatársai köszöntötték.

Vica néni Székkutason született, négyen voltak testvérek. 
Szegény családból származik, már fiatalon a mezőgazdaságban 
dolgozott napszámosként. Húsz évesen házasodott, férjével a 
tanyavilágban éltek. Három gyermekük született, egy fiú és két 
lány. A székkutasi gyógynövény feldolgozó telepen dolgozott, 
onnan ment nyugdíjba. Tíz unokája és tizenegy dédunokája 
született.

Forrás: Török Anita
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Máris a következőre készülnek
Óriási siker volt a „IV. Főtéri Falunapok” Székkutason, 

szeptember 1-3. között. A sokszínű programkínálaton túl 
mégis lehetett valami plusz, ami ilyen eredményessé tette az 
első szeptemberi hétvégét.

A legfontosabb, hogy Székkutason a programok nagy részét 
civilek szervezték, az önkormányzat feladata leginkább az időzí-
tések és helyszínek megszervezése volt – mondta Szél István a 
település polgármestere. Véleménye szerint a civileknél senki 
sem tudja pontosabban felmérni, hogy milyen programokra van 
valós igény. Hogy jól döntöttek, azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a szombati esős, szeles időjárás ellenére legalább 
1500 ember vett részt az esti rendezvényéken, koncerteken.

Nem csak kutasiak, de hódmezővásárhelyiek, orosháziak, 
nagymágocsiak is érkeztek, de voltak, akik jóval távolabbi vi-
dékről látogattak el a programokra. A helyi kistermelők számára 
is lehetőség adódott, hogy megmutathassák portékáikat, így a 
különböző sajtok, túrók mellett termelői méz, különféle lekvá-
rok és kézműves szappanok is előfordultak a Művelődési Ház 
nagytermében. Minden helyszínen családias hangulat uralko-
dott, hiszen széles társadalmi kör igényeit sikerült kiszolgálniuk 
a szervezőknek. 

Pénteken rendezték meg a Székkutasi Emlékház hivatalos 
névadó ünnepségét. A létesítményt Kovács István fehérgárdista 
mártírról nevezték el. Az ünnepségen beszédet mondott Prof. 
Dr. Őze Sándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi 
tanára és Őze Sándorné nyugdíjas pedagógus. Kovács Istvánt 
1951. március 30-án végezték ki a szegedi Csillag börtönben. 
Őze Sándorné elmondta, a fehérgárdisták a parasztság tönkre-
tétele ellen tiltakoztak. A Rákosi-éra helyett polgári demokráciát 
szerettek volna, és több embert szerveztek be a környék tele-
püléseiről. Kovács István feladata pedig a katonai vonal meg-

szervezése és fegyverek 
gyűjtése volt. A névadó 
ünnepségen beszédet 
mondott még Szabó 
Emese kulturális tanács-
nok, majd az ünnepség 
végén Vladár Sándor 
református lelkipásztor, 
áldotta meg az emlékhá-
zat.

A IV. Főtéri Falunap 
eseményei ezek után a 
Murgács Kálmán Művelődési Ház előtt, a Főtéren folytatódtak 
egy fergeteges Rock bulival. Egy hódmezővásárhelyi csapat lé-
pett először a színpadra. A Rockefeller zenekar az ezredforduló 
idején alakult. A hattagú csapat főleg feldolgozásokat játszik. 
Stílusuk természetesen a rock. A fellépés után a vásárhelyi csa-
patnak gyorsan le kellett pakolni a színpadról, ugyanis a Lord ze-
nekar tagjai, már alig várták, hogy a húrok közé csaphassanak. 
A színpadon éppen a vége felé járt a hangolás, amikor megérke-

zett Szél István, Székkutas polgármestere és vele együtt a szín-
padra lépett Lázár János Országgyűlési képviselő, Rostás Péter, 
Székkutas alpolgármestere, valamint Kőrösrév polgármestere 
és alpolgármestere is, hogy együtt köszöntsék a IV. Főtéri Fa-
lunap alkalmából egybegyűlt közönséget. Ezt követően a Lord 
zenekarral zúzott mindenki, aki kilátogatott Székkutas főtérére. 

A szombat délelőttöt a négylábúak uralták. Kutyás délelőttöt 
szerveztek ugyanis a Hód-Dog Center Kutyaiskola, a 3M Kutyais-
kola, valamint a Rádió 7 közreműködésével. A program célja az 
volt, hogy rávilágítson a kutya társként való kezelésére, a felelős 



2017. szeptember 5

A fogászati rendelő új rendelési ideje:

Kedd:  07:00-13:00
Szerda:  11:00-19:30
Péntek:  08:30-12:00

Családi események:
Augusztus hónapban:

Születés: Kabódi Melinda és Horváth Pálnak Pál utónevű 
gyermeke.
Házasságkötés: Buza Boglárka és Rostás János, Mácsai 
Rita és Szuromi Mátyás.
Elhalálozás: Fejes Jánosné Tornyai Ilona Lídia, Kokovai 
László János, Ludányi Attila, Szolomie Gábor, Török Imre 
és Varju István

gazdák elsődleges ismérveit megismertesse a kilátogatókkal, 
illetve hogy jó kikapcsolódást nyújtson az embereknek. Fontos 
az is, hogy a játékot, az együtt töltött időt minél többször épít-
sük be a hétköznapokba, erre kitűnő megoldás, ha elkezdünk 
valamilyen kutyás sportot űzni. A székkutasi kutyashow-n enge-
delmes-, agility-, frisbee- és mondioring- bemutatót is láthattak 
az érdeklődők.

Az is kiderült a Falunapok keretében, hogy kik a legfittebbek 
Székkutason. Bagi Máytás funkcionális tréner tartott edzést a 
kutasiaknak, de emellett egy fittségi próbán is részt vehettek. 
A feladatok között volt ugrókötelezés, szobabiciklizés, guggol-
ni kellett egy 15 kg-os súllyal, valamint a végén egy igen nehéz 
kombinált feladat várt azokra a hölgyekre, akik részt vettek a 
kihívásban. A „Székkutas legfittebb hölgye” címért 5-en szálltak 
ringbe. A titulust és a vele járó serleget Makó Zita nyerte. Zita 24 
éves egyetemista, aki elmondta, hogy az elmúlt egy évben nem 
igazán tudott sokat foglalkozni a sportolással. „Nincsen sem-
mi titkom, a géneknek köszönhetem a dolgot. A nagyi főztjét 
eszem. A sportolás mellett pedig a zenét is nagyon fontosnak 
tartom, mivel énekelek és gitározok is” - mesélte Székkutas 
legfittebb hölgye. A férfiak sem maradhattak ki az erőpróbából 
és ők is összemérték tudásukat. A feladatok hasonlóak voltak, 
mint a hölgyeknél, de természetesen nagyobb súlyokkal kellett 
teljesíteni őket. Öt kutasi úriember vívott nemes harcot azért, 
hogy kiderüljön, ki a falu legfittebbje. Végül a versenyt Szabó 

Imre nyerte, de az eredményhirdetésen, már nem tudott részt 
venni, mivel a Székkutas TC játékosaként, el kellet utaznia az 
Üllés elleni bajnoki mérkőzésre.

A sportos hangulatú délelőtt és az ebéd után, a Murgács 
Kálmán Művelődési Ház mellett felállított színpad előtt a Főtér 
megtelt emberekkel. Egymást váltották a fellépők a színpadon. 

Többek között műsort 
adtak a Dalina hastán-
cosai, Jandsó Nóra és 
Matók Kitti, Hatvani Kiss 
Gyöngyi, Peller Károly 
és Balog Tímea, a Mur-
gács Kálmán Nóta Klub 
és a Székkutasi Harmo-
nika Klub, illetve Seres 
Krisztián is. A szombati 
nap sztárvendége pedig 
az Apostol zenekar volt. 
Németh Zoltán, a zene-
kar vezetője elmondta, 
hogy még nem igazán 
koncerteztek ezen a 
környéken, ezért egy 
átfogó műsorral ké-

szültek, aminek fő üzenete az, hogy okosabban kellene élni. A 
koncert előtt nem sokkal az idő romlott, de a hangulat egyre fo-
kozódott. A koncert után pedig elsötétült a Főtér és elkezdődött 
a tűzijáték, amit még az esernyők alól is végignézett mindenki.

Az érdeklődés a vasárnapi lovas napon sem hagyott alább. 
Az Erkel Ferenc utcai Lovasápályán 10 órakor vette kezdetét a 
fuvarosverseny, ahol a környékbeli fogathajtók, már délelőtt ösz-
szemérhették tudásukat. Ezek után csikósok vették birtokukba 
a pályán a gyepet, hogy különböző ügyességi mutatványokkal 
szórakoztassák a közönséget. Az egész délután zajló kétfordulós 
akadályhajtásra a környező településekről érkeztek a verseny-
zők.

A településen természetesen folytatják a rendezvények sorát, 
és már most készülnek a következő Főtéri Falunapokra. 

n.j., CzJ, S. Kata, ÉR. 
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Partnerségi hirdetmény
Székkutas Község településrendezési eszközök módosításába 

kezdett a Székkutas, Pósahalom dűlő 0369/15 és 0369/16 hrsz-ú 
telkek és környékük; Sóstófark dűlő 094/37 hrsz-ú telek és kör-
nyéke; valamint Sásosbogárzó dűlő 0236/10 és 0236/12 hrsz-ú 

telkek és környékük területén

Jelen értesítésünk az előzetes tájékoztatási szakaszához  
kapcsolódik.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 43/A. § (2) bekezdés a) pontja 
és Székkutas 13/2017. (VII. 28.) KT. rendelettel jóváhagyott „Tele-
pülésfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetési szabályai” szerint Székkutas lakossága, civil, gazdasági, 
szakmai és hitéleti szervezetei a fent felsorolt tervezési területekkel 
kapcsolatosan javaslatokat és észrevételeket tehet

2017. szeptember 29-tól - 2017. október 19-ig.

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó javasla-
taikat írásban is leadhatják – a polgármesternek címezve – a Pol-
gármesteri Hivatal Településüzemeltetési ügyintézőnek, küldhetik 

postai levélben, illetve az igazgatás@szekkutas.hu elektronikus le-
vélcímre.
A széles társadalmi bevonás érdekében a partnerségi rendeletnek 
megfelelően a témában a készítés folyamata alatt

lakossági fórumot is tartunk 2017. október 11-én 16 órakor  
Murgács Kálmán Művelődési Házban, melyre szeretettel meghívjuk!

Ott szóban is elmondhatja észrevételét és javaslatát, vagy még az 
azt követő 8 napon belül a fent megadott e-mail címre is eljuttat-
hatja írásban.
Mellékelt előzetes tájékoztatóban olvashat a tervezési feladatról bő-
vebben.
Az egyeztetésben résztvevők folyamatos tájékoztatása Murgács Kál-
mán Művelődési Ház – 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14. – főbejá-
rata előtti hirdetőtáblán, és a község honlapján – www.székkutas.
hu – elhelyezett hirdetéseken keresztül, továbbá a helyi információs 
havilap, a Kutasi Hírek útján, illetve felhasználásával is történik. 
Kérjük, hogy észrevételeivel és tanácsaival segítse közös munkánkat!
Üdvözlettel, 

TÁJÉKOZTATÓ
Székkutas község településrendezési eszközeinek módosításához

2017. szeptember hó
1. A módosítással érintett területek
Székkutas község Önkormányzata a településrendezési eszközök 
módosítását 
1.1. Pósahalom dűlőben a 0369/15 és a0369/16 hrsz.

1.2. Sóstófark dűlőben a belterülethez csatlakozó 0405/1; 0405/3, a 
094/37 hrsz. a szennyvíztisztító területét és a 094/3; 094/57 hrsz. 
a felhagyott szennyvíztisztító területét

2. A módosítás célja
Az 1.1. számú terület esetében a motor- és autósport céljára hasz-
nosított („kivett”), Ma1 besorolású területen a tulajdonos napelem- 
parkot és gazdasági létesítményeket kíván megvalósítani.

1.3. Sásosbogárzó dűlőben a 0236/10; 0236/12 hrsz. területeket

SzékkutaS közSég önkormányzat



2017. szeptember 7
Az 1.2. sz. alatti területek önkormányzati tulajdonban vannak. A 
felhagyott, erdősült egykori szennyvíztisztító területét gazdasági 
erdőként, a többi, mezőgazdasági művelés alatt álló Ksz és Lke 
besorolású terület környezetét nem zavaró gazdasági-kereske-
delmi-szolgáltató funkcióra módosul, míg a működő szennyvíz-
tisztító telep változatlanul marad. 
Az 1.3. sz. területek mezőgazdasági művelés alatt állnak, beépí-
tésre szánt (Gip.) területen. A tulajdonos Önkormányzat nagy 
távlatban sem tartja szükségesnek az ipari hasznosítást, ezért 
– és az egyéb módosítások miatti biológiai aktivitásérték (Baé) 
pótlása, tartalékolása érdekében – Ma1 mezőgazdasági övezet-
be kívánja átsorolni. 
3. A tervmódosítás tartalma
A településrendezési eszközök módosítása a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet – Településrendezési Kódex – előírásainak meg-
felelő tartalommal készül, teljes körű egyeztetési eljárással.
A dokumentáció az alábbi fejezetekből áll:
I. Jóváhagyásra kerülő munkarészek

1. A szerkezeti tervet jóváhagyó határozat 
A módosított szerkezeti terv és leírása

2. A módosított Helyi Építési Szabályzat 
Melléklete: Módosított szabályozási terv

II. Megalapozó vizsgálatok
1. Helyzetfeltáró munkarész
2. Helyzetelemző és értékelő munkarész

III. Alátámasztó javaslatok
1. Régészeti hatásvizsgálat
2. Biológiai aktivitásérték számítás

Környezetértékelési fejezet a környezetvédelemért felelős ál-
lamigazgatási szervek és az Önkormányzat döntésétől függően 
készül.

4. A módosítások várható hatása
A módosított településrendezési eszközök lehetővé teszik, hogy 
a pósahalmi dűlőben biogazdálkodással foglalkozó cég telep-
helyet és feldolgozó üzemet létesítsen. A terület nagyobb há-
nyadán megújuló energiát termelő – 0,5 MW-nál kisebb teljesít-
ményű – Naperőmű valósulhat meg.
A Sóstófark dűlőben kedvező közművesítési adottságok mellett, 
a beépített területekhez csatlakozóan a Mágocsi úttól Keletre 
környezetet nem zavaró ipari-gazdasági üzemek települhetnek. 
A felhagyott, szikkasztóárkos szennyvíztisztító telepen erdőgaz-
dálkodás folyhat.
A Sásosbogárzó dűlőben a hatályos településrendezési eszkö-
zök mintegy 25 ha mezőgazdasági területet jelöltek ki beépítés-
re szánt ipari-gazdasági övezetnek. ennek kétharmada – mint-
egy 17 ha – nagy távlatban is elegendőnek látszik ipari üzemek 
elhelyezésére, ezért az Ma1-be sorolt, mintegy 8 ha területen 
nagy távlatban is mezőgazdasági termelés folytatható. Pótolha-
tó az 1.1. és az 1.2. területen kieső Baé. A maradék Baé a későb-
biekben kieső érték pótlására fordítható.
Szeged, 2017. szeptember

 Bartók Erika
 településtervező

Hibák vannak, de a fejlődés megkérdőjelezhetetlen
Székkutason számtalan beruházás ment végbe a kö-

zelmúltban, és továbbra is folynak olyan munkálatok, ami 
a település életét, a lakosok mindennapjait teszik jobbá, 
szebbé. Ezekről a fejlesztésekről kérdeztük Libor Ferencet, 
a Székkutasi Önkormányzat képviselő-testületének tagját. 

Kutasi Hírek: Mik azok a fejlesztések, amik a leghaszno-
sabbnak bizonyulnak Székkutason?

Libor Ferenc: Minden fejlesztésnek van haszna. Említhetjük 
a 47-es főút szélesítését, a csatornahálózat fejlesztését, valamint 
a vízhálózat karbantartását. Az utóbbival kapcsolatban sajnos 
érkeztek panaszok, miszerint nemhogy javult, még romlott is a 
víz minősége. A fejlesztések nagy része Európai Uniós forrásból 
valósultak, valósulnak meg. Ezeknél a beruházásoknál a logisz-

tika és a problémák kezelése az önkormányzat feladata, és ezt 
a munkatársak kiválóan oldották meg. Sokszor már a tervezés 
időszakában kialakulnak problémák. A tervező nem túl gya-
korlatias ember, egy tervezőprogrammal készíti el a tervet úgy, 
hogy a terepet nem nézi meg saját szemével. Többször futot-
tunk bele abba, hogy például egy fa útban volt, ezért azt ki kel-
lett vágni. Ezeket a hibákat általában sikerül orvosolnunk és úgy 
kivitelezni a munkálatokat, hogy az mindenkinek megfeleljen. 
A legfontosabb fejlesztés az elmúlt időszakban talán a szennyví-
zelvezetés korszerűsítése volt, amivel a belvízelvezetést sikerült 
megoldanunk. 

Kutasi Hírek: Milyen lehetőségek vannak még, milyen fej-
lesztésekre van még szüksége Székkutasnak? 

Libor Ferenc: Jelenleg is több projekt van folyamatban. Az 
Egészségház felújításra kerül, valamint egy piacot is fogunk épí-
teni, amelyen lesz egy 90 négyzetméteres épület, és két kisebb 
és egy nagyobb helyiség lesz benne, amit a vállalkozók kibérel-
hetnek majd. Továbbá az önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítését is elvégezzük. Folyamatban van egy függesztett 
gréder beszerzése is, ami a külterületi utak karbantartását szol-
gálná. 

Kutasi Hírek: Milyen célkitűzések vannak még, merre sze-
retnék terelni a település életét? 

Libor Ferenc: A falut nagyon sújtja az elnéptelenedés. Folya-
matosan csökken a gyereklétszám, így ebben a tanévben példá-
ul már össze is kellett vonni két osztályt az iskolában. Ezért első 
sorban a fiatalok itt tartása a cél. Természetesen az időseket is 
támogatjuk, hiszen minden lakos fontos. Az viszont nagyon nagy 
kihívást jelent, hogy a fiatalok ne költözzenek el Székkutasról. 
Az önkormányzat próbál munkát biztosítani azoknak, akik itt 
szeretnének élni és dolgozni. Arra is volt már példa, hogy la-
kásvásárlásra biztosítottunk kamatmentes hitelt. A cél tehát az, 
hogy Székkutas ne egy elnéptelenedő település legyen, hanem 
az, hogy egy lendületes, pezsgő község legyünk. 

Sz. Viktor
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Minden jog fenntartva!

Taposták a szőlőt,  
pörgették a lányokat!

Tizedik alkalommal rendezte meg a Székkutasi és a Sós-
halmi Olvasókör hagyományos szüreti mulatságát szep-
tember 23-án, ami idén egy családi nappal is kiegészült. A 
vendégek homoki termelői szőlőt, mustot és borokat is kós-
tolhattak, miközben folyamatosan zajlottak a hagyományőr-
ző programok. A napot a székkutasi Murgács Kálmán Műve-
lődési Házban tartott Szüreti Mulatság koronázta meg. 

Az egész héten esős, hűvös idő ellenére vénasszonyok nyará-
hoz méltó melegben zajlottak a programok a Sóshalmi Olvasó-
körben. A vendégek nagy része éppen ezért kerékpárral érkezett 
a helyszínre, ahol lepénnyel, szőlővel és almával várták őket. A 
fellépők sorában ott voltak a Székkutasi Líbor Ilona óvoda tag-
jai, akik énekes, táncos műsorral készültek. De előadásokat is 
meghallgathattak a jelenlévők a szőlőfajtákról. Produkciójával 
színesítette a napot a Kankalin Néptáncegyüttes, az Aranykalász 
Népdalkör, a Napraforgó Népdalkör, valamint Bárdos István és 
neje is elkápráztatták citeratudásukkal a résztvevőket. 

A folyamatos programok és a borozás közben nem csak a 
felnőttek, a gyerekek is jól érezhették magukat. Több, kézzel 
készült játékot is kipróbálhattak.

Szél István, Székkutas polgármestere kifejtette, hogy az olva-
sókörök és a civilek egyaránt kitettek magukért. A rendezvény, 
ugyanis a székkutasi és sóshalmi olvasókörök társrendezésével 
valósulhatott meg, amit Székkutas, illetve Hódmezővásárhely 
önkormányzata támogatott. 

Este hét órától, egy nagyszabású szüreti bált tartottak a szék-
kutasi Murgács Kálmán Művelődési Házban, ahol a hagyomá-
nyokhoz méltó módon zárták a szombati szüreti mulatságot. 
Egy népi játék formájában elevenedett meg a csőszök és szőlő-
tolvajok párharca. n.j.

A lovak iránti szeretet hívta 
életre az egyesületet 

A Székkutasi Lovas Egyesület 2000-ben alakult meg, mint-
egy 15-16 fővel. Elsősorban a lovak iránti szeretet továbbvi-
telének és a hagyományok megőrzésének céljával. 

„Székkutason a régi 
időkben szinte minden 
tanyánál, háznál volt 
lovas fogat, jellemző-
en ez volt az akkori 
közlekedési eszköz” 
– mondta Fehér Imre, 
az egyesület elnöke. 
Ma már jóval kevesebb 
fogat és ló található a 
községben, az egyesü-
let által azonban ez a 
szép hagyomány fenn 

maradhat, hiszen a Székkutasi Lovas Egyesület tagjai rendsze-
resen képviseltetik magukat különböző rendezvényeken, és fo-
gathajtó versenyeket is szerveznek. „Főként a faluhoz kötődő 
eseményeken veszünk részt. Minden évben vannak vissza-visz-
szatérő alkalmak, ilyen például a Sóshalmi Olvasókör és a Szék-
kutasi Olvasókör által szervezett aratóünnep. Minden évben 
megrendezzük a Lovasnapot, az utóbbi időkben a falunapok-
kal együtt. Ilyenkor meghívjuk a környékbeli lovasokat, továbbá 
csikós bemutató, fogathajtás és egyéb szórakoztató bemutató 
várja a közönséget. A visszajelzések alapján a lakosság mindig 
nagyon várja ezeket a rendezvényeket” – fejtette ki Fehér Imre. 

Az egyesület a községi önkormányzat által szervezett nap-
közis táborban is fel-feltűnik. téli programokból is kiveszik ré-
szüket, a Mikulás az ő fogatukon érkezik már jó néhány éve 
Székkutason, amely mindig nagy érdeklődésről ad tanúbizony-
ságot. 

A Székkutasi Lovas Egyesület megközelítőleg 20 lóval ren-
delkezik, ezek javarésze póni, de vannak nagy lovak is, lipicai 
félvér is akad köztük. Az egyesület tagjai hobbiként űzik tevé-
kenységüket, hiszen munka és család mellett kell időt szakítani 
szeretett állataikra. 

A tagok rendszeresen tartják egymással a kapcsolatot, a kö-
zös főzések is gondoskodnak arról, hogy egy igazi csapatként 
működjenek. Fehér Imre a közös programok közül a nemrégi-
ben szervezett Mórahalmi Lovas Színházat emelte ki, mint olyan 
maradandó élményt, amely hosszú időre elkíséri majd őket a 
mindennapokban. 

Az egyesület egyik rendszeres programja a fogathajtó verseny 
látogatása, szervezése. Fehér Imre ezzel kapcsolatban elmond-
ta, mindig nagy felkészülést igényel egy-egy ilyen eseményen 
történő szereplés. „Komoly összetartozás kell, hogy legyen ló és 
lovasa között. A ló iránt érzett szeretet kiemelten fontos. Az ál-
latok vérmérséklete különböző, és a zajhoz történő szoktatás is 
eltérő időt vesz igénybe. Magára a versenyre bójákkal felállított 
pályán gyakorlunk.” 

Ács Helga 

2017. október 1-jén (vasárnap) 17:00 órakor  
a székkutasi Szent Mihály Templomban ünnepi szent-
misét celebrál Gyulay Endre nyugalmazott püspök. 

A szentmise keretében bérmálás is lesz.
A szentmise után megáldják a felújított plébánia 

épületét.


