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A tánc körül forgott a világ
(4. old.)

Felharsogtak a vadászkürtök
(6. old.)

Retro a jövő nemzedékének
(7. old.)

Laki Lajos 90 éves lett
(8. old.)

Idén is lesz Mezi Fesztivál
Idén is megrendezik a Mezi Fesztivált. A 3 napos program szervezésére az önkormány-

zat 300 ezer forintot ad a Székkutasi Tömegsport Klubnak és 100 ezer forintot a Székkutasi 
Olvasókörnek – derült ki az április 29-i képviselő-testületi ülésen.

(Írásunk a 2. oldalon)
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Idén is megrendezik a Mezi Fesztivált

325,5 millió forintos módosított összeggel zárta a 
község 2012-es költségvetését Székkutas képvise-
lő-testülete. Az április 29-i testületi ülésen Varga 
Jánosné könyvvizsgáló összehangoltnak és sza-
bályszerűnek nevezte az önkormányzat működé-
sét.

A könyvvizsgáló asszony kiemelte, hogy 2012-ben 
Székkutas nem vett fel hitelt, az állami konszolidáció-
nak köszönhetően nincs hitelállománya, sőt 40 millió 
forint tartalékkal rendelkezik. Kötelezettségeket csak a 
bevételeinek megfelelően vállalt az önkormányzat.

Hunyák Zsuzsanna jegyző a helyi adókról szóló tájé-
koztatójában elmondta, 2012-ben 46 millió forint volt az 
előirányzat, ehhez képest 50 millió forint folyt be. Az 
idei évre 66 millió forintot irányoztak elő. Szél István 
polgármester nyomatékosan kérte, hogy mindent kö-
vessenek el a 7,5 millió forint kintlévőség csökkentésé-
re. A befizetési morált főleg a gépjármű adó és a ma-
gánszemélyek kommunális adója kapcsán kellene javí-
tani.

A tavalyi évben 659 főnek nyújtott szociális támoga-
tást az önkormányzat, mintegy 30 millió forint összeg-
ben – hangzott el Hunyák Zsuzsanna tájékoztatójában. 
Az állami pénzeket az önkormányzat közel 9 millió fo-
rinttal egészítette ki. A legnagyobb összeget a lakás-
fenntartási támogatás és az ápolási díj teszi ki. Az ön-
kormányzat többek között tűzifával és élelmiszerrel se-
gített. Gyors segítségben (Erzsébet utalvány, gyógy-
szerutalvány) 91 esetben 53 fő részesült 361 ezer fo-
rint értékben.

Benyújtják az óvoda mosdójának felújítására a pá-
lyázatot – döntött a képviselő-testület. A 
Belügyminisztérium Pályázatának köszönhetően a me-
legvizet napkollektorral állítják majd elő. A beruházás 
összköltsége 4,9 millió forint, amelynek 10 százaléka 
az önkormányzat által fizetendő önrész.

Idén is megrendezik a Mezi Fesztivált. A 3 napos 
program szervezésére az önkormányzat 300 ezer fo-
rintot ad a Székkutasi Tömegsport Klubnak és 100 ezer 
forintot a Székkutasi Olvasókörnek. A rendezvényt 
Hódmezővásárhely önkormányzata színpad és hang-
technika bérlésével segíti, a médiatámogató a Rádió 7 
és a Promenád.hu lesz – közölte a polgármester.

2014-ben nagy változások lesznek 
Székkutason

2010 ősze óta szokássá vált Székkutason, hogy 
minden tavasszal és ősszel lakossági fórumot tar-
tanak az elmúlt időszakról. Április 18-án a Területi 
Gondozási Központban, április 25-én pedig az álta-
lános iskolában tartott Szél István polgármester la-
kossági fórumot.

Azzal az örömhírrel kezdte a Gondozási Központban 
a fórumot a polgármester, hogy megnyerték a szenny-
víz beruházásra beadott pályázatot, amely 85 százalék 
helyett 92 százalékos támogatottsággal valósulhat 
meg, ez 70-80 millió forint pluszt jelent.

Szél István megemlítette a Falumúzeum felújítására 
Leader pályázaton nyert 20 millió forintot, valamint 
szólt arról, hogy a faluközpont közel 200 millió forintból 
újulhat meg (Művelődési Központ hőszigetelése, új 
piac, új parkoló, terasz a Pinceklub elé) 2014 szeptem-
beréig. A temető 31 millió forintból szépülhet meg, a 
sportcsarnokot és a sportpályát pedig 71 millió forintból 
korszerűsítik.

Idén mintegy 1,7 milliárd forint értékben indulnak be-
ruházások, amelyek többsége 2014-ben fejeződik be, 
a felújított sportcsarnok átadását tervezik az idei évre, 
még a fűtési szezon kezdete előtt.

A Kakasszék és Orosháza közötti kerékpárútról a 
polgármester elmondta, június-júliusra elkészülhet.

Szél István kitért a további tervekre is. A kívül meg-
szépülő Művelődési Központ komplett földszintjének 
felújítását tervezik, beleértve a hang- és fénytechnika 
modernizálását is.

Az általános iskola után az óvodai mosdók felújítása 
következik. Az új háziorvossal egyeztetve az 
Egészségház fejlesztésére is jelentős összeget fordíta-
nának. Többek között defibrillátorral és EKG készülék-
kel, sószobával és infraszaunával gazdagodhat az esz-
közpark illetve a szolgáltatások sora.

Összességében mintegy 2,8 milliárd forint értékű be-
ruházás indulhat meg a 4 éves ciklusban Székkutason 
és közigazgatási területén – mondta el a polgármester, 
aki szólt arról is, hogy az adósságkonszolidáció kereté-
ben a kormány 41 millió forint adósságtól szabadította 
meg a települést, és ezen felül még 50 millió forint álla-
mi támogatást is kaptak. Büszkén jegyezte meg, hogy 
míg 2010 őszén 9 millió forint megtakarított pénze volt 
a községnek, ez mára 30 millió forint.

Jövő tavasszal kezdődhet a szennyvíz beruházás, 
amely a vártnál is nagyobb támogatással valósulhat 
meg. A polgármester szerint már 2013-ban is várható 
egy kis felfordulás, 2014-ben viszont nagy felfordulás 
lesz, de ez a székkutasiak érdekét szolgálja.

Az április 25-i fórumon Szél István bejelentette, hogy 
hamarosan vadonatúj rendőrautó érkezik a településre, 
amelyet a körzeti megbízottak használhatnak majd. A 
megjelentek közül volt, aki javasolta, az új járművel 
időnként a reggeli csúcsforgalom idején a 47-es faluba 
bevezető szakasza mellé kiállhatnának, ennek talán 
lenne némi visszatartó ereje a gyorshajtókra nézve.
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A község első embere megemlítette azt is, hogy ha-

marosan aláírják a szerződést, és az önkormányzat 10 
évre használatba veszi a MÁV épületet. Nagyobb zöld-
felület karbantartást, és ha sikerül pályázaton pénzt 
szerezni rá, az állomásépület felújítását is tervezik. A 
Hugo Hartung hagyaték is itt lesz majd látható.

Molnár György a csatornázás kapcsán szólalt fel. 
Azokban az utcákban, amelyekben a 60-as, 70-es 
években megtörtént a csatornázás, 2013. december 
31-ig rá kell kötni a meglévő rendszerre azoknak, akik 
ezt eddig nem tették meg. Ahhoz azonban, hogy ez 
megtörténhessen, ismerni kellene a műszaki részlete-
ket. A polgármester jelezte, hogy a határidőt próbálják 
majd kitolni, illetve az érintetteknek szakemberek segít-
ségével adnak majd tájékoztatást.

Dajka Andrásné képviselő arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a lomtalanítás idején számos utazó begyűjtő jele-
nik meg a községben. A polgármester elmondta, kérte 
a körzeti megbízottakat, hogy lomtalanítás idején fo-
kozzák a járőrözést.

Szóba került még a zöld hulladék elhelyezés, amely-
nek kapcsán Szél István megemlítette, hogy mióta elin-
dították a kazánprogramot, fanyesedékre mindig szük-
ség van, és jövő héten érkezik a zúzógép, amelyhez el 
lehet majd vinni a lenyesett gallyakat.

Január 1-jétől nem kötelező az önkormányzat szá-
mára az állati hulla elhelyezést biztosítani, és mivel ez 
milliós terhet rótt a településre, ezért a képviselő-testü-
let egyhangúlag megszüntette a lerakó helyet. Ennek 
régi formáját biztos, hogy nem fogjuk visszaállítani – je-
lentette ki a polgármester –, de legkésőbb szeptember-
re igyekszünk valamilyen megoldást találni.

Az Alföld szíve: a Puszta
A Vásárhelyi Puszta értékeinek megmentése ér-

dekében szövetkezett hét alföldi település. Vezetőik, 
képviselőik eldöntötték, nem hagyják a továbbiak-
ban magára az alföldi emberek szívének, lelkének 
oly kedves, ám az utóbbi időben „mostohagyer-
mekként” kezelt Pusztát. A Vásárhelyi Pusztáért 
Szövetség képviseletében Szenti Tibor néprajzku-
tató, a szövetség ötletgazdája, Deák György, az 
Olvasókörök Országos Szövetségének társelnöke 
és Szél István, Székkutas polgármestere Égető 
Gyulával beszélgettek a Rádió7 május 15-i 
Napraforgó műsorában.

Szenti Tibor néprajzkutató, a Vásárhelyi Pusztáért 
Szövetség ötletgazdája elmondta, 53 éve találkozott a 
Pusztával először. A közelmúltban azonban azt tapasz-
talta, hogy az a világ, amit ő gyermekként „otthagyott”, 
már nem létezik.

– Az 1910-es népszámlálás szerint 62 ezer lakosa 
volt Vásárhelynek, ennek közel 40 százaléka kint lakott 
a Pusztában, a tanyavilágban. A jelenlegi adatok sze-
rint a szövetségben résztvevő hét település lakosai nin-
csenek összesen 90 ezren, és a Puszta, a tanyavilág 
lakossága nem éri el a 900 főt. Ez nagyon elszomorító, 
többek között ezért is fogalmazódott meg bennem a 
szövetség létrehozása – mondta el Szenti Tibor.

A Vásárhelyi Pusztáért Szövetség együttműködési 
megállapodását hét település – Hódmezővásárhely, 
Székkutas, Nagymágocs, Békéssámson, Kardoskút, 
Orosháza és Pusztaföldvár – polgármestere írta alá. 
Ehhez a szövetséghez csatlakozott a Körös-Maros 
Nemzeti Park és az Olvasókörök Országos Szövetsége 
is. Deák György, az Olvasókörök Országos 
Szövetségének társelnöke kifejtette, januárban rendez-
tek egy irodalmi estet Orosházán, ahova meghívták a 
települések polgármestereit is, azzal a nem titkolt cél-
lal, hogy egy közös programot indítsanak a Vásárhelyi 
Puszta értékeinek megmentése érdekében. Ennek kö-
szönhetően január 26-án aláírták az együttműködésről 
szóló nyilatkozatot.

– Gyermekkoromat tanyán töltöttem, tehát a Pusztát 
úgy is ismerem, mint gyermekkori élményeim egyik for-
rását, ezért is fontos számomra ennek a szövetségnek 
a létrejötte. Ezenkívül ez egy egyedülálló kezdeménye-
zés abban a tekintetben, hogy civil szerveződés alap-
ján jött létre, és nem titkolt célunk, hogy ezen települé-
sek vezetői összefogjanak, lakosai pedig megismer-
kedjenek egymással – hangsúlyozta Deák György.

A Hugo Hartung és a Piroska-kultusz kapcsán sok 
német és osztrák turista keresi fel Székkutast és a 
Pusztát. A szövetség tagjai elmondták, szeretnék még 
vonzóbbá tenni a Puszta világát az ideérkezők számá-
ra, akik tovább vinnék e kulturális és természeti érté-
kekben gazdag térség jó hírét az egész világban. 
Székkutas Község polgármestere, Szél István vélemé-
nye szerint a székkutasi lakosok életét is nagy mérték-
ben befolyásolja a Puszta létezése, így nem mindegy, 
hogyan viszonyulunk hozzá.

– Helyi gazdálkodók gazdálkodnak rajta, és remé-
nyeink szerint a gyógynövény kultúra újjáéledésével 
egy újabb gazdasági tevékenység kezdődhet meg a 
térségben. Céljaink közül már megvalósuló infrastruk-
turális fejlesztés a Kakasszék és Orosháza között épü-
lő kerékpárút, melyet szeretnénk Hódmezővásárhely 
és Székkutas között is megépíteni. Erre előreláthatóan 
jövő évben kerül sor. Ezen kívül a Csomorkányi temp-
lomrom, a Sóshalmi Olvasókör, a Papi-féle Szélmalom, 
a Téglagyári Tanösvény fejlesztése is tervben van, ez 
mind olyan dolog, amely a jövőt szolgálja – hangsú-
lyozta Szél István.
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Keleti Andrea: Szeretem megtáncoltatni az 

embereket
Színvonalas táncgálának adott helyet Székkutas, 

ahol néptánc, balett, hip-hop és hastánc produkci-
ókkal léptek színpadra a csapatok. A gála háziasz-
szonya, Keleti Andrea, kiemelte, a táncot nem lehet 
elég hamar elkezdeni, mindenkinek ajánlja, mert a 
tánctudással együtt a személyiség is fejlődik.

Kovácsné Rostás Erzsébet, a kulturális és civil 
ügyek tanácsnoka, a Székkutasi Olvasókör elnöke el-
mondta, 2009-ben rendezték meg az első táncgálát, és 
azóta minden évben Székkutas ad helyet ennek a ren-
dezvénynek, ahová hódmezővásárhelyi és orosházi 
fellépők is érkeznek. A vasárnapi hagyományörző nap 
alkalmából rendezett táncgála azért is volt különleges, 
mert Keleti Andrea táncművész érkezett a településre, 
hogy a rendezvény háziasszonyaként lépjen a szín-
padra.

– Nyertes LEADER pályázat segítette hozzá a kistér-
séget, hogy ilyen színvonalas rendezvényt tudjunk élet-
re kelteni. A projekten belül rajzpályázatot is hirdettünk, 
melynek szlogenje: „Tánc közben az lehetsz, ami csak 
akarsz abban a pillanatban.”. Nagyon sok pályamunka 
érkezett, amelyeket a Művelődési Központban meg is 
tekinthetnek a látogatók – fejtette ki Kovácsné Rostás 
Erzsébet.

Keletei Andrea, a Táncgála háziasszonya megtisz-
teltetésnek vette, hogy meghívták erre a rendezvényre, 
és elmondta, a szívéhez a társastánc áll a legközelebb, 
de az ovis fellépőkről sem bírta levenni a szemét, olyan 
ügyesek voltak.

– A táncot nem lehet elég hamar elkezdeni, minden-
kinek ajánlom, mert a tánctudással együtt a személyi-
ségünk is fejlődik. A fejlődés szempontjából fontosnak 
tartom, hogy ilyen rendezvényeken lehetőséget kapja-
nak a tánccsapatok. Nagyon nagy szükség van a gyer-
mekek motiválására. A legjobb lehetőség erre, ha meg-
mutathatják tudásukat a közönség előtt – folytatta 
Keleti Andrea.

A táncgálát reggel a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi 
Zenekar nyitotta előadásával a szabadtéri színpadon, 
ezután a Mazsorett csapat kápráztatta el az érdeklődő-
ket. Az ünnepélyes megnyitó után nagyon jó hangulatot 
varázsolt a Művelődési Ház színpadára az Árendás 
Néptáncegyüttes apraja-nagyja. Őket a Promenád 
Táncsport Egyesület követte, akik szambát, rumbát és 
cha-cha-cha-t mutattak be a közönségnek. A legkiseb-
bek is elbűvölték tánctudásukkal a látogatókat, ők az 
Icinke-Picinke Néptánccsoport tagjai voltak. 
Elkápráztatta a közönséget produkciójával a 2004-ben 
megalakult Zafír Hastánccsoport, akik számos orszá-
gos, egyéni és csoportos bajnoki címmel is büszkél-
kedhetnek.

– Csak úgy ugrálunk egyik műfajból a másikba – 
mondta Keleti Andrea, miközben felkonferálta a 
Fogarassy Judit Balett és Jazztánc Stúdió táncosait. A 
stúdió 1980-ban alakult meg és nagy hangsúlyt fektet a 
repertoár sokszínűségére, amit be is mutattak a vasár-
napi gálán. A Szilver Tánccsoport és a Vass Sándor 
Balett Mozgásművészet és Modern Iskola növendékei 
is színvonalas előadást tártak a nézők elé.

A délután folyamán a Székkutasi Olvasókör Napsugár 
I-es és II-es Néptánccsoportja is a színpadra perdült és 
a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Csicsergő, 
Bóbita és Kiscsillag néptánccsoportja is megmutatta tu-
dását. A műsort a Kankalin Néptáncegyüttes előadása 
zárta. Ezek után a szabadban folytatódtak a progra-
mok, kézműves kiállítás és vásár, lovas kocsikáztatás, 
állatsimogató és rajzkiállítás várta a továbbiakban az 
érdeklődőket.

Családi események
Április hónapban: 

Születés: Születés: Német Krisztina és Nagy 
Zsolt Zoltánnak Alexandra, Berta Rita és 

Szöllősi Sándornak Patrik Adrián, Daróczi 
Melinda és Kizur Róbertnek Lilla Melinda, 

Varró Noémi Mercédesz és Benedek 
Szabolcsnak 

Szabolcs utónevű gyermekük.
Házasságkötés: Nem volt

Elhalálozás: Árva-Nagy Ferenc, Banka István, 
Bodrogi Jánosné Mérges Erzsébet, Héjja 

Sándor Lászlóné Héjja Anna 
és Makó Lajos.
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Mérlegen az elmúlt 17 hónap – Tembel Tibor

Ismét arra kérjük a székkutasi képviselő-testü-
let tagjait, hogy értékeljék a tavaly év eleje óta el-
telt időszak munkáját, történéseit, illetve egy ki-
csit előre is tekintünk az elkövetkező hónapokra. 
Ezúttal Tembel Tibort kérdeztük.

A képviselő az eltelt időszak legfontosabb történé-
sének azt tartja, hogy megszűnt a település adós-
ságállománya. Ehhez persze a 2010 óta folytatott ta-
karékos gazdálkodás mellett az is kellett, hogy a kor-
mány eltörölje a nem túl nagy, de azért fennálló 
adósságot. Így most tartalékkal is rendelkeznek, 
amelyet a pályázatok finanszírozására tudnak fordí-
tani.

A pályázatok közül kiemelte a szennyvíz beruhá-
zást, amelynek sikerességéről nemrég értesültek. 
Ezen kívül befejeződik az óvoda és az iskola felújítá-
sa, felújítják a sportcsarnokot és a sportpályát, a mű-
velődési ház és az előtte lévő parkoló is új arculatot 
kap, a kulturális intézmény belülről is megújul, akár 
csak az egészségház. Ezekre a pályázatokra már 
megvan a forrás, és a tervek is elkészültek.

A képviselő úgy gondolja, 2014-re, a ciklus végére 
elmondhatják, jól gazdálkodtak a saját erővel és az 
uniós forrásokkal is. Ezeket nem a fogyasztás érde-
kében használják fel, hanem a jövőbe mutató beru-
házásokra, amelyek a következő nemzedék számá-
ra is élhetőbbé teszik a települést.

Tembel Tibor az általános iskola tagintézmény-ve-
zetője  és a képviselő-testületen belül az oktatási 
ügyek felelőse, így arra is rákérdeztünk, hogy a ma-
gyar oktatási rendszer átalakítása mennyire érintette 
a székkutasi intézményt. – Ez a rendszer költségta-
karékosságra épül, ezért a kistelepüléseken nagyon 
észnél kell lenni, hogy a köznevelési törvényben 
meghatározott létszámokat (osztályonként 14 fő) tar-
tani tudják – mondta. Kifejtette: Egyelőre nincs prob-
léma, de folyamatosan előre kell tekinteni, figyelem-
mel kell kísérni, hogy hány gyermek születik, hányan 
vannak az 1-3 éves korosztályban, illetve az óvodá-

ba hányan járnak. A falu érdeke is hosszú távon, 
hogy maradjon olyan intézmény, amelyben oktatás 
folyik, és kifelé műveltséget, kultúrát tud sugározni. 
Jelenleg megvannak a létszámok, de nagyon ügyel-
ni kell, hogy ne vigyenek el innen gyerekeket, jó 
ütemben iskolázzanak be, esetleg máshonnan csá-
bítsanak ide családokat.

– A takarékos gazdálkodás ellenére sem feledke-
zünk meg a szociális segítségnyújtásról – hangsú-
lyozta a képviselő. Erre a rendelkezésre álló pályá-
zati lehetőségeket is megragadják, de az önkor-
mányzat saját forrásból is nyújt támogatást (élelmi-
szert, tűzifát).

Tembel Tibor úgy érzi, időnként méltatlanul kerül 
említésre Székkutason a játszóterek hiánya. Igaz, 
hogy a 30-40 éve épült játszótereken a veszélyessé 
vált játékokat leszerelték, de nem szabad elfelejteni, 
hogy az óvoda parkja, az iskola játszóparkja és a 
sportpálya mindig is alkalmas volt nagyobb rendez-
vények alkalmával a gyermekek foglalkoztatására. A 
helyzet a jövőben csak javulni fog, mivel a gyermek-
napon adják át a Kossuth utcai játszóteret, gondolva 
a kevésbé központi helyen élőkre. Ráadásul a meg-
újuló sportpályán belül is kialakítanak egy játszóte-
ret, amelyet a tervek szerint ősszel vehetnek birtok-
ba a gyerekek.   
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Állatorvosi ügyelet
2013. június

Hódmezővásárhely kerület, III. ügyeleti körzet: 
Székkutas, Kútvölgy, Sóshalom

június 1-2. Dr. Makay Attila, Szabadság u. 9., 
tel.: 293 738

június 8-9. ifj. Dr. Makay Attila, Hmvhely, 
Károlyi u. 92., tel.: 30-4997645

június 15-16. Dr. Makay Attila, Szabadság u. 9.,
 tel.: 293 738

június 22-23. ifj. Dr. Makay Attila, Hmvhely, 
Károlyi u. 92., tel.: 30-4997645

június 29-30. Dr. Makay Attila, Szabadság u. 9., 
tel.: 293 738

      
A szolgáltatói ügyelet pénteken 16:00-tól hétfőn 

06:00-ig, hétköznap: 20:00-06:00-ig tart.
Figyelem! Az ügyeleti beosztások a munkanap cserék 

figyelembevételével készültek.

Felharsogtak a vadászkürtök
Fellélegezhettek a vadak, ezúttal nem rájuk, 

hanem papírra rajzolt másaikra lőttek a Székkutasi 
Petőfi Vadásztársaság tagjai. A vadászok a ta-
vaszt köszöntötték egy családi nap keretében, a 
légpuskás lőversenyen kívül számos kötetlen 
programmal, finomabbnál finomabb ételekkel 
várták a szervezők a társaság tagjait és családju-
kat.

Pontban tíz órakor felharsogtak a vadászkürtök, 
ám ezúttal nem a vadászat kezdetét jelezték, hanem 
az összegyűlt vadászokat és barátaikat köszöntöt-
ték. A Székkutasi Petőfi Vadásztársaság vezetősége 
immár harmadik éve szervezi meg tagjai számára az 
egész napos programsorozatból álló majálist. Május 
18-án, szombaton az előző napi hűvösnek, esőnek 
már nyoma sem volt, kellemes tavaszi idő fogadta a 
vadásztársasághoz kilátogatókat. A programfelelős, 
mint minden évben, így idén is Dudás Ferenc, a tár-
saság titkára volt.

– Rendezvényünket azért szervezzük meg évről, 
évre, mert mi vadászok csak a társasvadászatok al-
kalmával találkozunk, ami október közepén kezdő-
dik, és február végéig tart. Hiányérzetünk támadt, 
hogy ebben a szép, tavaszi időben már nem tudunk 
találkozni, ezért három évvel ezelőtt felmerült egy 
közös, családi majális ötlete. Ezekre az alkalmakra a 

társaság tagjai, a családjuk, és vadászbarátok jön-
nek el, így közel százan ünnepeljük a tavaszt – 
mondta el Dudás Ferenc.

A nap egyik fénypontja a vadászok által készített 
házi szalámik versenye volt. A finomságok között 
akadt a hagyományos, házi sertésből és szarvasból 
készült csemege is. Összesen tíz szál szalámit kós-
tolhatott a szakemberekből álló zsűri, Kispál László 
és Herczeg Gábor vendéglátósok, Kerekes László 
és Kerekes Tibor hentesek és laikusként Egyed 
Béla.

A zsűri szerint a legízletesebb szalámit Kőrösi 
Ernő készítette, de nem sokkal kapott kevesebb 
pontot Szigeti László, a társaság elnökének szalámi-
ja, a harmadik helyen pedig Kerekes László cseme-
géje végzett. Természetesen a döntést követően 
bárki megkóstolhatta a finomságokat. Mindeközben 
az udvaron sült a hurka-kolbász, nem sokkal később 
készült a flekken és a csirke. Nem túlzás tehát, ha 
azt mondjuk, mindenféle finomság akadt, ami szem-
szájnak ingere. Aki pedig már megtöltötte a hasát, 
jelentkezhetett biliárd vagy csocsó versenyre, és 
persze nem vadászoknak szóló rendezvényről lett 
volna szó, ha nem lehetett volna lőni. Ezúttal azon-
ban nem élő vadra, „csupán” lőlapra célozhattak. Ezt 
viszont bátran kipróbálhatták a fiatalabbak és a höl-
gyek is. A lövészeknek még segítségük is akadt, 
Döme, a pár hónapos német vizsla személyében, 
aki nagy lelkesedéssel csetlett-botlott a közelükben. 

A nap hátralévő részében pedig az önfeledt mula-
tásé volt a főszerep, a rendezvényen résztvevőket a 
Székkutasi Harmonika Klub két tagja, Gulyás Ferenc 
és Molnár Ernő szórakoztatta.
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Méltó szórakozási lehetőség a fiatalok 

számára
A Retro Pince Cafe megnyitotta kapuit április 25-

én Székkutason. A hangulatos szórakozóhelyen 
lesznek koncertek, és az idősebb korosztály szá-
mára felolvasó esteket szeretnének rendezni.

Kenéz Dalma, a Retro Pince Cafe üzletvezetője el-
mondta, tíz évvel ezelőtt a szülei üzemeltették ezt a he-
lyet. Sok gyermekkori emlék fűzi a helyiséghez, innen 
jött az ötlet a kávéház megnyitásához.

– A belső elrendezése teljes mértékben az én elkép-
zeléseim alapján valósult meg. Antik bútorok vannak a 
helyiségben, a falon régi képek láthatók, és a bárpultot 
papagájmintás tapétával dobtuk fel – fejtette ki Kenéz 
Dalma.

Szél István polgármester nyitóbeszédében kiemelte: 
„A kávéház méltó hangulatot és méltó szórakozási le-
hetőséget biztosít a település fiataljai számára.” 
Megköszönte Kenéz Dalmának, hogy belevágott, egy 
ilyen ízléses és modern kávéházat hozott létre a tele-
pülésen.

A Retro Pince Cafe minden korosztály számára szer-
vez programokat, így lesznek koncertek, és az idősebb 
korosztály számára felolvasóesteket szeretnének ren-
dezni. 

A „Morgan Stanley Mindenki Ebédel 
2012-2013” pályázat keretében Székkutas 
településen 20 rászoruló gyermek jut napi 

1-1 adag élelemhez hétvégeken és 
iskolaszüneti napokon, 2012. júliusától 

2013. júliusáig.
Köszönjük a Morgan Stanley jótékony

 támogatását!
Székkutas Község Önkormányzata

Új időpontra kell figyelniük a pályázóknak
Módosult a LEADER pályázatok beadásának kez-

dőidőpontja. Milyen pályázati lehetőségek vannak? 
Többek között erről is kérdeztük Benkő Zsoltot, a 
Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület munkaszer-
vezetének vezetőjét.

Az elmúlt időszakban a Vásárhelyi Vidék Jövőjéért 

Egyesület feladatai közé tartozott, hogy a projektötlete-
ket begyűjtsék, illetve felülvizsgálják a helyi vidékfej-
lesztési stratégiát. Ezt az intézkedési tervet, az 
Egyesület közgyűlése elfogadta, ezután felkerül a mi-
nisztériumba, és ha ott is jóváhagyják, akkor egy úgy-
nevezett minisztériumi közleményben fog megjelenni 
– fejtette ki Benkő Zsolt.

A munkaszervezet vezetője elmondta, a LEADER 
rendelet kihirdetési engedélyezésének elhúzódása mi-
att, IH vezetői döntés alapján a pályázat benyújtási idő-
szak június 3. helyett június 17-én kezdődik. Annak ér-
dekében, hogy a kihirdetést követően rendelkezésre 
álljon a tervezett felkészülési idő. A pályázatokat válto-
zatlanul forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 31-
ig lehet majd benyújtani.

Benkő Zsolt hangsúlyozta, a pályázóknak figyelme-
sen kell kitölteni a pályázati adatlapot, hiszen külön 
csatolni kell dokumentumokat is. Az adatlapra rá kell 
írni, hogy mire pályáznak, be kell mutatni a fejlesztést, 
csatolni kell a megfelelő dokumentumokat. Mint el-
mondta, a vállalkozásfejlesztés esetén, eszközbeszer-
zésnél fontos, hogy meglegyen az árajánlat, együttmű-
ködési megállapodást kell kötni az önkormányzattal. 
Épületfejlesztés esetén fontos a tervdokumentációk 
csatolása. Ha valakinek segítségre van szüksége, ak-
kor az Egyesület irodájában, a hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 1. emeletén a 14-es szobában 
felkeresheti őket munkanapokon 8 és 16 óra között.

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesületnek 257 mil-
lió forint forrása van a civil szervezetek, önkormányzat-
ok illetve vállalkozások által benyújtott pályázatok meg-
valósítására. A pályázaton nyert összeg utófinanszíro-
zású, ez azt jelenti, hogy az összeget a tervezett fej-
lesztések megvalósítása után tudják folyósítani a pá-
lyázó számára, és fontos kiemelni, hogy 100 százalék-
ban elszámolható. A projekt összegének a minimuma 
és a maximuma is meghatározott, így 200 ezer forinttól 
egészen 50 millió forintig terjedhet az igényelt támoga-
tás.

Az alábbi tevékenységekre lehet mind közösségi, 
mind vállalkozási célú fejlesztések esetében pályázatot 
benyújtani: építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés, 
rendezvény előkészítés és megvalósítás, képzés elő-
készítés és megvalósítás, tanulmánykészítés, marke-
ting, illetve az eddigiekbe nem sorolható egyéb tevé-
kenységek. Aki építkezésben gondolkozik, annak egy 
előzetes tervrajzot kell készíttetnie szakemberrel a ter-
vezett átalakításokról, és ezt a pályázattal együtt kell 
benyújtani. Az eszközbeszerzéshez árajánlat csatolá-
sára van szükség.

A helyi akciócsoportoknak is van lehetőségük pályá-
zatok benyújtására. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért 
Egyesület is írt ki pályázatot 7 millió forintos összegre. 
A pályázatnak a kistérség minden települését érintenie 
kell – tudtuk meg Benkő Zsolttól, aki hozzátette, szeret-
nének rendezvényeket szervezni, kiadványokat készí-
teni, valamint létrehozni egy honlapot, ahol a helyi ter-
melők, kézművesek a termékeiket bemutathatnák.
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Két unokával és egy dédunokával büszkél-

kedhet
Ebben az évben töltötte be a kilencvenedik 

életévet Laki Lajos, aki 1923. április 1-én szüle-
tett. Magyarország Kormánya emléklappal kö-
szöntötte a székkutasi lakost abból az alkalom-
ból, hogy belépett a szépkorúak körébe.

Az emléklapot Szél 
István, Székkutas pol-
gármestere és Horváthné 
Földesi Katalin igazgatá-
si főmunkatárs adták át 
Laki Lajosnak otthoná-
ban. A polgármester az 
ünnepelt feleségének is 
kedveskedett egy csokor 
virággal.

Laki Lajos visszaemlé-
kezve életére elmondta, 
1936-ban elvégezte az iskolát, és ezt követően me-
zőgazdasági munkát végzett. Kakasszéken élt, a há-
zasságkötése után feleségével együtt költözött 
Székkutasra, itt a kistérségben 36 évig dolgozott 
gépkocsivezetőként. 1983 óta nagyon szépen telnek 
nyugdíjas évei, két unokával és dédunokával büsz-
kélkedhet, akik rendszeresen látogatják, és mosolyt 
csalnak az arcára.

Megtudtuk, a születésnap alkalmából a család is 
összegyűlt és közösen ünnepelték Laki Lajos 90. 
születésnapját.

Üzemlátogatáson jártak a diákok
Az egy intézménybe tartozó székkutasi Gregus 

Máté Általános Iskola és a hódmezővásárhelyi 
Klauzál Gábor Általános Iskola diákjai április 22-
23-án üzemlátogatást tettek a Pick Szeged 
Szalámigyár és Húsüzem Zrt-nél. A diákok amel-
lett, hogy betekintést nyerhettek az üzem műkö-
désébe, az ott előállított finomabbnál finomabb 
termékeket is megízlelhették.

A tanulók ezúton is szeretnének köszönetet mon-
dani Mészáros Antalnak, az intézményi tanács elnö-
kének, a Csomiép Kft. ügyvezető igazgatójának, a 
kirándulás szervezésében és lebonyolításában nyúj-
tott segítő közreműködéséért.

Székkutasi Magazin
Minden hónap első péntekén

Legközelebb:
Június 7-én, pénteken 13.15-kor

a Rádió 7 műsorán
az FM 97,6 és 107.0 MHz-en!

Hírek, aktualitások, események a 
község életéből!


