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Júliusban újra Mezi Fesztivál!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezik a Mezi Fesztivált Székkutason. A július 8-

10-i rendezvénysorozaton a szervezõk minden korosztálynak szeretnének kedveskedni

programokkal. A helyi fellépõk mellé érkeznek még Hódmezõvásárhelyrõl, Mindszentrõl,

Kiskunfélegyházáról, Budapestrõl és Miskolcról is. (Írásunk a 8. oldalon!)
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Az elmúlt idõszak legfontosabb döntései
Gregus Máté-emlékév, önkormányzati ügyféltér, faosztás,

bébikötvény, utcanévváltozás, Székkutasi Kármentési Alap -

nagy változások történnek Székkutason. A képviselõ-testület

nem tétlenkedett az elmúlt 4 hónapban, döntöttek gyalogos

átkelõhely létesítésérõl és elfogadták a 2011. évi költ-

ségvetést is, a forráshiányt pedig 44 százalékkal sikerült

javítaniuk. 

A képviselõ-testület Szék-

kutas Község Önkormányzat

pénzügyeivel összefüggõ dön-

tése volt, hogy az akkor 20

millió forintos, jelenleg 14

millió forintos adóhátraléka

behajtása érdekében, annak

bírósági végrehajtónak törté-

nõ átadásáról döntött. 

A körzeti megbízotti iroda

január elsejétõl a Mûvelõdési

Házból a Polgármesteri Hiva-

tal épületébe költözött. Az ön-

kormányzat a közbiztonság ja-

vítása érdekében a körzeti

megbízottak munkáját 120

ezer forinttal támogatja. A tes-

tület betiltotta a településen a

házaló kereskedést, és táblát

is elhelyeztek a Székkutas ha-

tárait jelzõ közlekedési tábla

alá. 

Létrehozták a Kutasi Hírek

címet viselõ újságot és a

Kutasi Riport címû televíziós

mûsort. 

A 2011-es év Gregus Máté-

emlékév a településen. Szék-

kutas Község Önkormányzata

a székkutasi mintagazda szü-

letésének 150. évfordulója al-

kalmából megrendezésre ke-

rülõ rendezvényekre, illetve

szobor avatására 500 ezer

forintot különített el a 2011.

évi költségvetésében.

A képviselõ-testület a 2010.

évi közfoglalkoztatási tervet is

módosította, ezt az is indokol-

ta, hogy a tervezetthez képest

10 százalékkal nõtt a foglal-

koztatott közcélú munkások

száma, valamint a rendelke-

zésre állási támogatásban

részesülõk száma is. 

A képviselõk úgy határoz-

tak, hogy az 1992. január else-

jén bevezetett magánsze-

mélyek kommunális adóját

évi 2000 forintról 3000 forintra

emelik. Az adó összege felhal-

mozási bevételt képez, és fej-

lesztésre fordítják. A 2011.

január elseje után születendõ

gyermekek családjának támo-

gatást ad az önkormányzat,

egy 10 ezer forintos, helyi üz-

letben levásárolható utalvány

formájában. Szél István hang-

súlyozta: ez segítség és egy

jelképes összefogás a jövõért.

Ezen kívül a „Raiffeisen Min-

denki Ebédel 2010-2011.”

pályázat keretében a nyári

szünetig biztosított a meleg

élelem 68 gyermeknek. 

A közétkeztetést a HÓD-

MENZA Kft. látja el a tele-

pülésen, ételvásárlásra a

magánszemélyeknek is van

lehetõségük. A polgármester

arról is beszélt, hogy az ön-

kormányzati tulajdonú sze-

mélygépkocsi eladását is elfo-

gadta a testület, lezárták az

ügyet. 4 év alatt 6 millió forint-

jába került az önkormány-

zatnak. 1,3 millió forintból 300

ezer forintot a Kármentõ Alap-

ba vezettek át. 

A székkutasi képviselõ-

testület hat utca - Ságvári,

Marx, Bacsó Béla, Kun Béla,

Sztahanov, Felszabadulás -

nevének megváltoztatásáról

döntött.

A 2011. évi közfoglalkoz-

tatási program ré-

szeként a hosz-

szabb idõtartamú

közfoglalkoztatás-

ra a Munkaügyi

Központtal az ön-

kormányzat csak

úgy kapott támo-

gatást, hogy 3 fõt

9 hónapra napi 6

órában foglalkoz-

tatnak. (1 sze-

mély gépkezelõt,

2 személyt intézményi taka-

rítói munkakörben). A támo-

gatás a minimálbér és járulé-

kai 80 százalékát fedezi. 1. 434

ezer forint, melybõl 20 száza-

lék önerõ, a hivatal részérõl

358 ezer forint kiadást jelent. 

Az önkormányzat a rövid

idõtartamú közfoglalkoztatás-

ra is pályázott. A támogatást

egész évre kapták, oly módon,

hogy 2012. január 31-ig áthú-

zódóan 40 fõt, 3 hónapos idõ-

szakokban napi 4 órás mun-

kaidõben foglalkoztathatnak.

A támogatás összege a mini-

málbér 50 százalékának és

annak járulékainak 95 száza-

léka. 5. 466 ezer forint, éves

szinten a fennmaradó 5 száza-

lék az önkormányzatnak 288

ezer forint kiadást jelent. 

Mindkét közfoglalkoztatási

program 2011. február elsején

indult. A településvezetõtõl

megtudtuk, két országos köz-

foglalkoztatásban résztvevõ

munkáltatóról tudnak. Az

egyik az ATIVIZIG, amely 6 fõt

foglalkoztat egy évig. A TIMA

Vízgazdálkodási Társulat szin-

tén kapott támogatást, 1-2

héten belül tervezik elindítani

a közfoglalkoztatást, 5-7 fõt

alkalmazva. Összességében,

2011-ben várhatóan az új

közfoglalkoztatás keretében

55 fõ székkutasi álláskeresõ

foglalkoztatható.

A Székkutasi Kármentési

Alap elnevezésû számlán ed-

dig több mint 1 millió forint

gyûlt össze. A képviselõ-testü-

let határozata alapján a szám-

lán felhalmozott összeget

benzin vásárlására, a belvíz

elvezetéséhez szükséges esz-

közök, csövek, tömlõk beszer-

zésére, földmunkagépekkel

végzett szolgáltatásokra, vala-

mint további természeti károk

(szélvihar) esetén helyreállítá-

si feladatokra használják fel. 

Szél István a jövõbeli ter-

vekrõl is tájékoztatott. Kiemel-

te a játszótér és piac építését,

továbbá megemlítette az

egészségház és a Mûvelõdési

Ház felújítását, a kátyúzást, a

járdafelújítást, a 47-es fõúton

gyalogos átkelõhely létesíté-

sét, valamint a szalmáskazán-

nal történõ  fûtést az iskolá-

ban, az óvodában és az egész-

ségházban.

Az önkormányzat kapuja mindenki elõtt nyitva áll
Új ügyfélfogadási rendet vezettek be

március elsejétõl Székkutas Község

Önkormányzatánál, valamint egy egy-

séges fogadóteret is létesítettek, így a

helyi lakosok egy irodában minden

ügyet elintézhetnek – tájékoztatott Szél

István polgármester.  

A hivatalban pénztár is mûködik,

melynek nyitva tartását szigorúan be kell

tartani – hangsúlyozta a településvezetõ.

A belsõ ellenõrzés már többször jelezte,

hogy a pénztár kialakítása nem felel meg

a jogszabályi elõírásoknak, ezért is vált

fontossá a változtatás. A székkutasiak áp-

rilis elsejétõl – a csekk árát megtakarítva

– már a vízdíjat is befizethetik a Zsig-

mondy Béla Víziközmûveket Üzemeltetõ

Zrt. felé, valamint a nyári idõszaktól

kezdve a helyi adók fizetését is telje-

síthetik az önkormányzat pénztárában.

Ezzel megszûnnének a sárga csekkek,

mellyel az önkormányzat jelentõs össze-

get takarítana meg. 

Az önkormányzatnál egy másik fontos

változás is történt az elmúlt idõszakban, a

körzeti megbízottak a Mûvelõdési Ház

épületébõl a hivatalba költöztek, így a

lakosok az ügyek intézése mellett õket is

fel tudják keresni az esetleges gondjaik-

kal, észrevételeikkel kapcsolatban. 

Ezeknek a lépéseknek köszönhetõen

a lakosok mindent egy helyen tudnak

intézni a jövõben – mondta Szél István.

Ügyfélfogadási idõ:

H: 7.30-16.00, K: 7.30-12.00, Sz: 7.30-17.00,

Cs: 7.30-12.00, P: 7.30-12.00

Pénztár:

H: 13.00-15.30, K: 7.30-12.00, Sz: 13.00-

16.30, Cs:7.30-12.00, P: 7.30-12.00
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A megemlékezésen díszpolgári címeket is adományoztak
„Március 15-e szimbolikus erejû,

talán egyik legfontosabb nemzeti ünne-

pünk, melynek fénye a legsötétebb

korszakokon is átsütött.” – mondta ün-

nepi beszédében Szél István, Székkutas

polgármestere az 1848-49-es forradalom

és szabadságharc emlékének tiszteletére

megrendezett eseményen. A megem-

lékezõk ünnepi mûsort láthattak a helyi

diákok elõadásában, és a rendezvényen

díszpolgári címek adományozására is

sor került.

A községi megemlékezés a Székkutasi

Református Templomban kezdõdött, ahol

Tóth Imre református lelkipásztor tartott

ünnepi istentiszteletet. Ezt követõen az

ünneplõ gyülekezet Gregus Máté sírjához

vonult, ahol koszorút helyeztek el.

Az ünnepség a település központjában

zászlófelvonással folytatódott, majd elhe-

lyezték az emlékezés koszorúit az 1848-as

kopjafánál. Mindezek után az 1848-49-es

forradalom és szabadságharc emléke elõtt

tisztelgõk a Mûvelõdéi Házban gyûltek

össze, ahol ünnepi beszédet mondott Szél

István. A településvezetõ a történelem fel-

idézése mellett arról is beszélt, hogy az

elmúlt idõszakban egy új, reményteli

korszakot nyitott Magyarország. A polgár-

mester hangsúlyozta, az akadályokat csak

közösen lehet leküzdeni, és nem szabad

hagyni, hogy a gondolatok beteljesületle-

nek maradjanak. 

A beszédet a Gregus Máté Általános

Iskola diákjainak „Föltámadott a tenger…”

címû ünnepi mûsora követte, a tanulók

prózában, versben és énekben elevenítet-

ték fel 1848 eseményeit, és repítették vissza

a közönséget a múltba. Az elõadást Kovács

Lászlóné állította össze, az énekek be-

tanításában Blaskó Jánosné, Víghné Szenti
Katalin és Mészáros Judith pedagógusok

vettek részt. 

A megemlékezés a díszpolgári címek

adományozásával ért véget. Posztumusz

Díszpolgári Címet adományozott a községi

képviselõ-testület id. Gregus Máténak. Az

elismerést unokája, Gregus Mária vette át

Szél Istvántól, Rostás Péter alpolgármester-

tõl és Hunyák Zsuzsanna jegyzõtõl. Tembel
Tibor, a Gregus Máté Általános Iskola igaz-

gatója, települési képviselõ laudációjában

a mintagazda életérõl és munkásságáról

beszélt. Elmondta, Gregus Máténak kö-

szönhetõen a XX. század elsõ évtizedeiben

óriási léptekkel haladt a település, lett

orvosa, patikája, bábája, református és

katolikus temploma, közigazgatási köz-

pontja és anyakönyvi hivatala is. A kép-

viselõ kijelentette: „a saját korát évtizedek-

kel megelõzõ infrastrukturális fejlesztése-

kért, Gregus Mátét tekinthetjük a mai

Székkutas község megalapítójának.”

A képviselõ-testület a település szolgá-

latára tett kiemelkedõ és magas szintû mun-

kássága elismeréseként Díszpolgári Címet

adományozott Rostás Jánosnak. Szél István

laudációjában úgy fogalmazott, „ne szégyen-

kezzen senki, aki csak mostanában hall elõ-

ször arról, hogy Székkutasnak és a környezõ

pusztának is vannak hõsei. Hõsök, akiknek

temérdek szenvedést kellett kiállniuk, akik

sokszor a jövõjüket is feláldozták. Ilyen

ember Rostás János, Székkutas szülötte.”

A díszpolgári címek adományozásánál

közremûködött: Zoltán Péter Bessenyei-dí-

jas klarinétmûvész, valamint Borsos Anna-
mária zongoramûvész. A megemlékezõk

Benkõ László versmondó szavalatait is

meghallgathatták.

„Mindenen a hit segített át…”
A Székkutas Község Dísz-

polgári Címet az idei évben

Rostás János székkutasi la-

kosnak adományozta a köz-

ségi önkormányzat. A március

15-i megemlékezésen Szél Ist-

ván polgármester a kitünte-

tett életérõl, tanulmányairól

és példájáról is beszélt. 

R o s t á s
János szülei

75 holdas

gazdasággal

rendelkez-

tek, emiatt

„kuláknak”

minõsítették

õket, tanyá-

jukat elkobozták, lerombolták.

A mezõgazdaságból élõkre

nehezedõ óriási terhek, és a

megaláztatások hatására szer-

vezték meg paraszti szárma-

zású fiatalok a Fehér Gárda

Ellenállási Mozgalmat, melynek

tagjává lett Rostás János is. A

mozgalmat 1950 õszén felszá-

molták, Rostás Jánost letar-

tóztatták, és alig 20 évesen élet-

fogytiglani fegyházbüntetésre

ítélték. Márianosztrára került,

majd 1956-ban a Kozma utcai

Központi Gyûjtõbe. A forrada-

lom alatt, október 30-án kisza-

badult, hazament a szüleihez.

Karácsony táján ismét elfogták,

és a Központi Gyûjtõbõl újra

Márianosztrára került. 1959 vé-

gén szabadult, de még évekig

rendõri felügyelet alatt állt.

Segédmunkásként helyezke-

dett el Budapesten, megnõsült,

családot alapított.

Rostás János a rendszervál-

tás éveiben aktív szerepet vál-

lalt a kárpótlási folyamatokban.

Munkahelyeket teremtett, kis-

termelõi szövetséget szervezett,

a falu alpolgármestereként pe-

dig a település felvirágoztatá-

sán dolgozott. Nevéhez kötõdik

a Rév községgel történõ testvér-

városi kapcsolat kialakítása,

kopjafa és székelykapu állítása,

a templomfelújítás támogatása,

a jövendõ nemzedékének az

iskolásoknak ösztöndíjjal való

támogatása, valamint a Hugo

Hartung és Gregus Máté szobor

állításának támogatása, a szék-

kutasi belvíz elleni védekezés-

hez kiemelt segítség nyújtása. 

„Nagyon meg vagyok hat-

va… Amit a polgármester a lau-

dációjában elmondott, az nem

az én érdemem, engem így

neveltek a szüleim. Elõször is

nekik köszönöm meg. 20 éves

koromig élhettem azon a

tanyán, ahol születtem, mert

utána elhurcolt az ÁVO, és

közel 10 évig nagyon kemény

börtön várt rám. Az, hogy túlél-

tem azt a rengeteg viszontag-

ságot, ami a börtönökben várt

rám, mert ahogy szoktam

mondani, ezalatt az idõszak

alatt engem végigrugdostak

Magyarország minden valamire

való börtönén, és mindig a hit

volt az, ami életben tartott.

Mindenen a hit segített át, és

ezt köszönöm a szüleimnek,

mert õk voltak azok, akik az

emberek és a haza iránti szere-

tetet belém oltották.” – mondta

Rostás János, aki hozzátette:

nagyon hálás a helyi vezetõk-

nek, amiért méltónak találták a

kitüntetésre. 

Elismerés annak, akinek Székkutas
a születését köszönheti

Tembel Tibor, a Gregus

Máté Általános Iskola igazga-

tója, települési képviselõ lau-

dációjában Gregus Máté éle-

térõl, munkásságáról és a

település életében betöltött

szerepérõl beszélt.

Gregus 1861. június 16-én

született a vásárhelyi Pusztán. Itt

végezte elemi iskoláit, ahol egy

öreg kõmûvesmester fõként hit-

tanra oktatta, de megtanult írni,

olvasni és számolni is. A szü-

leitõl mindössze néhány hold

gyenge termõképességû, szikes

földet örökölt, amit késõbb

szorgalmas munkával egyre

nagyobb, és jobb minõségû föl-

dekre váltott. Szeretõ hitvesé-

vel, Tóbiás Zsuzsannával, az

1890-es években Pósahalmon

vásároltak birtokot. A pósahal-

mi homokon a szakszerûen

végzett gyümölcstermesztéssel

és állattenyésztéssel olyan gaz-

daságot teremtett, amely min-

taképe, segítõje lett a környék

kisgazdáinak. Gregus Máté 40

évig volt a Vásárhelyi Törvény-

hatósági Bizottság tagja, ahol

mindent megtett a kutasi határ

fejlõdéséért. A XX. század elsõ

évtizedeiben fanatikus szervezõ

munkájának köszönhetõen óri-

ási léptekkel haladt elõre Kutas.

A saját korát évtizedekkel meg-

elõzõ infrastrukturális fejleszté-

sekért Gregus Mátét tekinthet-

jük a mai Székkutas község

megalapítójának.
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Változások a biztonság érdekében
Gyalogos-átkelõhely létesítésével kapcsolatban tartott

utcafórumot Szél István, Székkutas polgármestere február

28-án, hétfõn a Vásárhelyi út és a Murgács Kálmán utca

keresztezõdésében. Az eseményen a község települési

képviselõi mellett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.

mûszaki szakemberei is jelen voltak, akik tájékoztatták a

megjelenteket a fõbb elképzeléseikrõl, és válaszoltak a fel-

merülõ kérdésekre. 

Székkutas önkormányzata

nemrégiben felkereste a

Nemzeti Infrastruktúra Fej-

lesztõ Zrt.-t a 47-es számú fõút

tehernövelésével és felújításá-

val kapcsolatban. Szél István

és a képviselõ-testület kérte,

hogy legyen forgalomlassító

„berendezés” a községbe ér-

kezõknek, valamint azt is,

hogy vizsgálják meg a belvíz

miatt szükségessé vált árok-

rendszer kiépítésének lehetõ-

ségét a településen a fõút

mellett.  

A polgármester elmondta:

a Faragó saroknál létesítendõ

gyalogos-átkelõhelyre vonat-

kozóan érkezett a NIF-tõl egy

elképzelés, azonban a Ságvári

Endre utca és a Vásárhelyi út

lakói panasszal éltek ennek

kapcsán, a fórum ezért is vált

szükségessé.

Az eseményen Szél István

köszöntötte a megjelenteket,

majd Povázsai Pál, a Nemzeti

Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.

Dél-Alföldi Régió Projektiroda

irodavezetõje és Cserkúti And-
rás projektvezetõ tájékoztatta

az érdeklõdõ helyieket.

A lakosok közül többen

kérték, hogy az átkelõhely épí-

tése esetén ne változzon a ka-

nyarodási irány, lehessen

majd továbbra is balra kanya-

rodni a Hódmezõvásárhely fe-

lõl érkezõk számára, a 47-es

számú fõútról. A fórumon

mindenki megnyugtató vá-

laszt kapott. A szakemberek

kijelentették: nem vezetik át a

forgalmat a Ságvári Endre

utcába. A polgármester hang-

súlyozta: az a legfontosabb,

hogy a közel 10 méteres távol-

ságot a gyalogosok és a kerék-

párosok is biztonságosan

megtehessék. Új terveket, el-

képzeléseket dolgoznak ki,

melyek a környéken élõknek

is megfelelnek.

Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonban lévõ

cégcsoportja, a QUAESTOR CSOPORT

megtakarítási termékei
értékesítési lehetõségét kínálja fel akvizíciós rendszerének

keretein belül SZÉKKUTAS és vonzáskörzetében.

Amit nyújtunk:

széleskörû és versenyképes termékpaletta, jelentõs bevételi

lehetõség, 20 éves piaci jelenlét és tapasztalat, elismert

márkanév, rendszeres oktatás és help desk 

Amit elvárunk:

meglévõ ügyfélkör, kiterjedt kapcsolatrendszer, alapszintû pénz-

és tõkepiaci ismeretek, számlaképesség, tevékenység: értékpa-

pír- és árutõzsdei tevékenység: 6612, erkölcsi bizonyítvány,

minimum középfokú végzettség 

A jelentkezéseket az alábbi elérhetõségeken várjuk:
telefonszám: +36 30 336 6114

e-mail: csilla.orlovszky@quaestor.hu

„Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011.” pályázat

keretében Székkutas településen 61 rászoruló gyermek jut

napi 1-1 adag élelemhez hétvégeken és iskolaszüneti

napokon, 2010. decemberétõl 2011. májusig.

Köszönjük a Raiffeisen Bank Zrt. jótékony támogatását!

Székkutas Község Önkormányzata

Családi események
Az elmúlt idõszakban történt családi események

Székkutason

Elhalálozott:

Tóth Kálmán Székkutas, Felszabadulás u. 1.

Papp Ilona Székkutas, Mester u. 8.

Bujáki Istvánné Székkutas, Vásárhelyi út 30.

Kaszás Imre Székkutas, Németh László u. 32.

Játszótér, útjavítás,
Kármentõ Alap

Székkutas Község Önkormányzata félmillió forintot áldoz

az utak javítására – tájékoztatott Szél István polgármester a

Németh László és a József Attila utca keresztezõdésében

rendezett lakossági fórumon március 3-án, csütörtökön. Az

eseményen szó esett a tervezett beruházásokról, a Kármen-

tõ Alapról, a költségvetésrõl és a bébikötvényrõl is. 

„A székkutasi emberek

jelesre vizsgáztak” – mondta a

fórumon Szél István, amikor

arról tájékoztatta a lakosokat,

hogy a Kármentõ Alapban

közel egymillió forint gyûlt

össze a helyiek összefo-

gásának köszönhetõen.

A polgármester a képvise-

lõ-testület fõbb döntéseirõl is

beszámolt, így a decemberi

faosztásról, a 2011. évi költ-

ségvetésrõl, valamint arról is,

hogy minden újszülöttnek

bébikötvényt adományoznak.

Szél István elmondta: két

pályázatot szeretnének be-

nyújtani a faluközpont felújítá-

sával kapcsolatban, az egyik

egy játszótérre, míg a másik

egy fedett, minden igényt kie-

légítõ piactér kialakítására

vonatkozik. Ezen kívül terve-

zik az Egészségház és a Mûve-

lõdési Ház átalakítását, vala-

mint az óvoda és az iskola

szalmáskazánnal való fûtését,

a takarékosság jegyében. A

Hódmezõvásárhelyi Vagyon-

kezelõ és Szolgáltató Zrt. 2010

novemberében kiterjesztette

az autósiskola által nyújtott

kedvezményeket a Székkuta-

son állandó lakcímmel beje-

lentett 25. életévüket be nem

töltött lakosokra – tájékoz-

tatott a településvezetõ, aki

arról is beszámolt, hogy a

Társadalmi Megújulás Opera-

tív Program keretében a Gre-

gus Máté Általános Iskola

nyolcmillió forintot nyert infor-

matikai eszközökre, melynek

köszönhetõen fejlõdni fog a

településen az informatikai

oktatás. 

A fórumon többen panasz-

kodtak a kóbor kutyákra. A pol-

gármester válaszában hang-

súlyozta, a probléma meg-

oldása nem könnyû, jogilag is

igen nehezen kivitelezhetõ, de

valamilyen úton erre is találnak

majd megoldást.
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Gregus Mátéról is 
elnevezhetik az utcát

Nem szeretném a lakosokat semmiféleképpen sem olyan

dologba belehajszolni, melyet a pénztárcájuk nem tud meg-

engedni – hangsúlyozta Szél István, Székkutas polgármestere

a március 10-én, csütörtökön megrendezett lakossági fóru-

mon a csatornázás kérdését érintõen. A Kun Béla és a Béke

utca keresztezõdésében összegyûlt helyiek fõként az utca-

nevek változásáról és a járdák, utak felújításáról kérdeztek. 

A polgármester tájékoztatta

a környékbeli lakosokat az

elmúlt idõszak történéseirõl,

és a jövõbeli tervekrõl is. Szél

István elmondta, tavasszal

nem csak az utak kátyúzása

kezdõdik meg, hanem 1

kilométeres járdaszakasz újul

meg a településen, valamint

õszre a Székkutas közelében

lévõ Kakasszéki bekötõút is új

aszfaltot fog kapni. 2012 õszén

megkezdõdhet a 47-es fõút

felújítása, és a kerékpárút épí-

tése. A falu határaiban köz-

ségkapukat alakítanának ki,

melyek lelassítanák az átme-

nõ forgalmat. 

A fórumon megjelentek

közül többen érdeklõdtek a

csatornázás felõl. Szél István a

lakosok türelmét kérte. Mint

mondta, három évet nem le-

het függõvé tenni 1-2 hét gon-

dolkodás miatt. A képviselõ-

testület tagjaival minden héten

összeülnek gazdasági szak-

emberekkel és tervezõkkel, és

arról tárgyalnak, hogy mi

lehetne a legjobb megoldás. A

polgármester hangsúlyozta, jó

lenne a csatornázás, de nem

mindenáron. Székkutason sok

szegény ember és nyugdíjas él,

akik nem tudják kifizetni a

megemelkedett vízdíjat a csa-

tornázási díjjal kiegészítve,

valamint jelenleg az önkor-

mányzat helyzete sem olyan

anyagilag, hogy meg tudjon

finanszírozni egy több mint 1

milliárd forintos pályázatot. Et-

tõl függetlenül a beruházás le-

hetõségét nem vetik el. Na-

gyon sok kérdés van még, fõ-

leg gazdasági szempontból. Ha

megkapják a választ, akkor a

döntésre is sor kerül majd. A

testület kiáll a lakosok elé 1-2

héten belül, és elmondják, a

csatornázás sorsát. 

A Kun Béla utcai lakosok az

utcanév változásával kapcso-

latban kérdezték a polgármes-

tert. Mindenképpen olyan sze-

mélyekrõl szeretnék elnevez-

ni az utcákat, akik Székkutas

jövõjéért tettek. Az elképzelé-

sek szerint, a Marx Temesvári

Imre, a Kun Béla Gregus Máté,

a Bacsó Béla Maczelka Gábor,

a Ságvári Dr. Kónya János és a

Sztahanov utca Erkel Ferenc

nevét viselhetné – tájékozta-

tott a településvezetõ. Hozzá-

tette: már megkezdõdtek a

tárgyalások a szolgáltatókkal

és a földhivatallal is, az új lak-

címkártyák ingyenesek lesz-

nek, Hódmezõvásárhelyre az

okmányirodába a lakosoknak

át sem kell utazni, hiszen a

hivatal munkatársaival és a

képviselõ-testület tagjaival vé-

gigjárják majd az utcákat, és

felveszik az adatokat. Szél Ist-

ván kijelentette: mindennek

utána fog járni.

Amatõr zenei találkozó
Mint arról már a februári számunkban hírt adtunk,
22001111..  mmáárrcciiuuss  1199--éénn,,  2200  óórraaii kezdettel kerül
megrendezésre aa  PPiinnccee  KKlluubbbbaann  a Székkutasi Amatõr
Zenei Találkozó. 
AAzz  eesstt  ffoollyyaammáánn  ffeelllléépp::
- Kovács Márk (szaxofon)
- Májer Róbert (gitár, ének)
- Fodor Tibor (szintetizátor, ének)
- Németh Norbert (gitár, ének)
- Szántai Zsanett (ének)

A rendezvényre minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk!

BBaattéé  SSzziillvveesszztteerr  bbeemmuuttaattjjaa

ÖÖrreeggssééggüünnkk  FFéémmkkoorraa

Szénásy Gyuláné csicsatéri pedagógus és családjának
történetét feldolgozó dokumentumfilmjét.

Helyszín: az Emlékpont elõadóterme
(6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy út 34.)

IIddõõppoonntt::  22001111..  mmáárrcciiuuss  2244..  ((ccssüüttöörrttöökk))  1188  óórraa

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár az alkotó!

A Székkutasi Magyar Máltai Szeretetszolgálat

ruhagyûjtést  szervez. 
Felnõtt, gyermek alsó, felsõ ruházat, cipõ.

Csak tiszta, kifogástalan állapotban lévõt fogadunk el. 

Kérésre házhoz megyünk, vagy a  

06-30 281-7482, 06-30 580-1213 telefon 

számon adhatják le ajánlásaikat. 

Nyitva tartás: minden héten szerdán 10 - 11  h-ig. 

ruhabevétel ugyanazon a napon: 11 - 11.30 h-ig.

„Nem csak a húszéveseké a világ”

M E G H Í V Ó

A Székkutasi Olvasókör szeretettel meghív
minden érdeklõdõt

2011. március 26-án (szombat) 20 órakor

a Mûvelõdési Ház nagytermében tartandó

Retro partyra.
A DISCO-t vezeti Kenéz Sándor (Fütykös)

A jótékonysági est bevételét kulturális rendezvények
támogatására fordítjuk.

Ital kiszolgálást a Pinceklub büfé látja el.

Támogatójegy: 700 Ft/fõ

Baráti társaságok részére asztalfoglalás márc. 25-ig a
könyvtárban Szilágyiné Fejes Ildikónál,

és támogató jegyek a helyszínen is kaphatók.

Információ: 30/345-8795, 30/6267320 telefonon
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Félkatonai szervezetet hoznának létre az ár- és belvízi védekezésre
Tisztességes megélhetést kell, hogy adjon a mezõgaz-

daság a belõle élõknek - fogalmazta meg a kormány célját

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter március 3-án este

a vásárhelyi városházán a „Gazdanap a gazdag napokért - a

vidék lesz az ország támasza” címû konferencián. Illés Zol-

tán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár ugyanitt kijelen-

tette: a kormányzat támogatja Vásárhely és Tiszasziget

kérését a belvízhelyzet rendezésére.

Illés Zoltán kifejtette: félka-

tonai szervezetet kívánnak

létrehozni az ár- és belvízhely-

zet kezelésére a 12 magyar-

országi vízügyi hatóság veze-

tésével. Az államtitkár hozzá-

tette: a vízügyi társulásokat is

be kell vonni ebbe a munká-

ba, de az irányító szerep min-

denképp az államé kell hogy

legyen. Az önkormányzatok-

nak nem lehet feladata az ár-

és belvíz elleni védekezés,

ennek az állam kezében kell

lennie. Mindennek forrását a

minisztériumi és az uniós

pénzek mellett a termékdíjak-

ban jelölte meg Illés Zoltán. 

Mint elmondta: a vásárlók

megfizetik a termékdíjat az

áruk csomagolása után, azon-

ban a multi kereskedõcégek

ennek csak kis részét fizetik

meg az államnak egy, még a

szocialista kormányzás alatt

született törvénymódosítás-

nak köszönhetõen. Ezt vissza

kívánják állítani, és a várható

100 milliárdos bevételbõl a

teljes hazai ár- és belvízi vé-

dekezés finanszírozható lesz. 

Illés Zoltán elmondta: A

tervezett további változások

része, hogy az árterületekre

semmiféle építési engedélyt

nem adnak ki, és az árterüle-

teken lévõ földeket felvásárol-

ják. Ez így olcsóbb, mintha

egy-egy árvíz után itt folyama-

tosan kártalanítani kellene a

gazdákat. Továbbá kiemelte,

hogy a megindult közmunka-

program fontos része, hogy a

szegény sorsú embereknek,

és mint az korábban történt, a

szegény sorsú cigányoknak is

a vízügy területén biztosítanak

munkát. 

Fazekas Sándor vidékfej-

lesztési miniszter is támoga-

tandónak nevezte a két leg-

mélyebben fekvõ település,

Tiszasziget és Hódmezõvásár-

hely kérését, hogy ötéves

program keretében tegyék

rendbe a védmûveket és csa-

tornákat. 

A miniszter ismertette az Új

Széchenyi terv nyújtotta pá-

lyázati lehetõségeket, hangsú-

lyozva: Magyarországnak ma-

gának kell a boldogulás útját

megtalálnia. Az azonban lát-

szik, hogy nem az autópályá-

kon, hidakon, dombokba fúrt

alagutakon keresztül lehet

mindezt elérni, miközben

tönkre megy az alsóbb rendû

utak hálózata és nem meg-

oldott a belvíz elvezetése sem. 

Palkovics Péter, a Mezõ-

gazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal (MVH) elnöke kijelen-

tette: az elmúlt idõszakban

átvilágították a támogatások

kifizetését végzõ intézmény

mûködését, és igyekeznek

gyorsabban, a gazdák érdeke-

inek megfelelõ módon eljárni,

és eredménynek nevezte,

hogy a tavalyi évre járó tá-

mogatások 97 százalékát még

2010-ben kifizették. 

A hozzászólások sorában

Kálló Gábor az általa vezetett

juhászat támogatásának sorsa

felõl érdeklõdött, míg a szék-

kutasi Elek András arról szólt,

hogy az általa várt támogatás

késése miatt komoly kölcsönt

kellett felvennie egy pénz-

intézettõl. Dr. Szabó Lajos
elmondta: várják a tanyaépítõ

program elindulását, és java-

solta, hogy családi gazdaság-

nak minõsülhessen az is, ha

testvérek, vagy egy apa és a

veje munkálkodnak együtt,

továbbá kérte, hogy a vízügyi

hozzájárulás kivetése esetén

ne csak a föld területének

nagyságát, hanem annak

minõségét is vegyék figyelem-

be. 

Ozgyin Mihály kérte, hogy a

mezõgazdasági gépekkel sza-

badabban közlekedhessenek

a közutakon, és hogy egyszerû-

sítsék a fedett tárolók építési

engedélyeztetését. Jancsik Já-
nos, a Makói Gazdakör elnöke

is eljött a fórumra, mint el-

mondta, gazdatársaival össze-

fogtak, és közösen ásattak csa-

tornát a belvíz elvezetésére, és

javasolta, hogy munkabérre is

kaphassanak a gazdák forgó-

eszköz támogatást. 

Szabó András családi vál-

lalkozó az állategészségügyi

támogatások kifizetése felõl

érdeklõdött, míg Mile Lajos, a

növényvédõ kamara elnöke

együttmûködését ajánlotta fel

a szakembereknek. Szöllõsi
Károly, a gabonakárosultak

Egyesületének vezetõje beje-

lentette megalakulásukat, míg 

Balla Iván, a TIMA igazgató-

ja arra kért megoldást, hogy a

csatornák tisztítása során a

partra kiemelt üledék károsító

hatása miatt ezen parti földek

tulajdonosai kaphassanak

kártérítést, és kérte, hogy a

tanyaprogram megtervezése-

kor a belvíz által veszélyez-

tetett tanyáknál elõre oldják

meg a lokális védettség kiala-

kítását.

Tavasszal megkezdõdhet 
az utak javítása

Székkutas több útja is igen rossz állapotban van, fõleg

amerre a busz közlekedik, ezért is szükséges a kátyúzás. A

község önkormányzata félmillió forintot különített el erre a

célra – tájékoztatott Dajka Andrásné települési képviselõ. 

A képviselõtõl megtudtuk, a munkálatokat

elsõként a nagyobb kátyúkkal kezdik, majd a

kisebbekkel folytatják, ahogyan a pénz-

eszközök engedik. Amint lesz pályázat útfel-

újításra, azonnal élnek a lehetõséggel. 

A községben több helyen is elõfordul,

hogy a fák ágaitól nem lehet belátni a

keresztezõdést. A sarki házaknál általában

úgy vannak ültetve a növények, hogy akadályozzák a kilátást –

mondta Dajka Andrásné, aki ezúton is kéri a lakosokat, hogy

vizsgálják felül a környékükben található fákat, és amennyiben

azok akadályozzák a közlekedést, úgy tegyék meg a szükséges

intézkedéseket, így azt nem az önkormányzatnak kell. Az

üggyel kapcsolatban a képviselõ elárulta, a testület vagy az

önkormányzat munkatársai körbejárják majd a falut, és ezeket

a problémás fákat szükség esetén kivágatják vagy megmetszik.

„A jó Isten, a szeretet és a békesség legyen mindnyájónkkal...”
(Gregus Máté)

Meghívó

Székkutas Község Önkormányzata és a Székkutasi Olvasókör

szeretettel meghívja Önt és kedves Családját 

a Gregus Máté Általános Iskola aulájában tartandó

Vásárhelyi Látóhatár címû folyóirat bemutatójára 

Gregus Máté szellemi örökségének tükrében

2011. március 24-én (csütörtök)17.30 órára.

Vendégeink:

Benák Katalin

fõszerkesztõ - a Hód & Diplomakiadó vezetõje

Hézsõ Ferenc

Munkácsy-díjas festõmûvész, mûvészeti vezetõ

dr. Szabó Pál

szerkesztõ, a Szegedi Tudományegyetem tanára

Közremûködik:

Benkõ László elõadó

dr. Szabó Pál - gitár -   és Juhász Erika - ének -

A folyóirat a helyszínen megvásárolható.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A Szervezõk
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Országos döntõben 
a székkutasi diáklány
A magyar helyesírás szabályai, szójátékok, tollbamondás,

nyelvtani feladatlapok, szövegértés és szabályalkotás –

többek között ezek jellemezték Molnár Krisztina minden-

napjait az elmúlt idõszakban, hiszen a 8. osztályos tanuló

továbbjutott a március 18-19-én, Bonyhádon megrendezett

Lotz Jánosról elnevezett országos szövegértési és komplex

magyar versenyre.

A Bonyhádi Petõfi Sándor

Evangélikus Gimnázium és

Általános Iskola által szerve-

zett versenysorozat szövegér-

tésbõl, tollbamondásból és

helyesírási feladatokból áll.

Molnár Krisztina elmondta,

különbözõ feladatlapokat old

meg Kovács Lászlóné felké-

szítõ pedagógus segítségével,

és a helyesírási szabályzatot is

rendszeresen átolvassa egy-

egy verseny elõtt. 

Kihívásokban az országos

megmérettetést követõen

sem lesz hiány, ugyanis a feb-

ruárban megrendezett Simo-

nyi Zsigmond helyesírási ver-

seny területi fordulóján Finta

Lilla elsõ, míg Molnár Kriszti-

na második helyen végzett,

így együtt készülhetnek az

április 9-i megyei versenyre.

Az elmúlt hónapban már

beszámoltunk arról, hogy a

két diáklány sikeres felvételit

írt. Kovács Lászlóné, a tanulók

osztályfõnöke arról tájékozta-

tott, hogy nem olyan régen

jelent meg az orosházi Tán-

csics Mihály Gimnázium és

Szakközépiskola ideiglenes

felvételi rangsora, melynek

angol nyelvi speciális osztályá-

ban a felvett tanulók közül az

elsõ tízben szerepel az

osztályából: Finta Lilla, Molnár

Krisztina és Székely Kristóf. 

Márciusban is számos akciókkal várjuk Önöket!

Ajánlatunkból:

Kutyatáp 10 kg 2 íz 1.399 Ft/zsák (140 Ft/kg)

Gazdi szalámi 3 íz 199 Ft/kg

Ricky konzerv 400 g 109 Ft/db (273 Ft/kg)

830 g 199 Ft/db (240 Ft/kg)

1240 g 249 Ft/db (200 Ft/kg)

Az árak 2011. március 1. - 31. között, 

valamint a készlet erejéig érvényesek.

Ingyenesen házhoz szállít a Tappancs

Futár már Hmvhely, külterületére is!

Rendelés felvétel: 0670/508-2234

Részletekért érdeklõdjön telefonon, 

vagy személyesen üzletünkben!

Ha 2011. március 1. és május 31. között 1 kg

Whiskas kimért szárazeledelt vásárol

üzletünkben, mi 

2 db Whiskas alutasakos eledelt adunk

kedvencének ajándékba. 

Egy igaz kedvencnek nem lehet ellenállni!

A macskák Whiskas-t vennének.

Jó tanuló – jó sportoló
címet kapott Kovács Leila

A székkutasi Kovács Leila, a K'art Hódiák SE versenyzõje

jó tanuló – jó sportoló kitüntetésben részesült a február 22-

én Hódmezõvásárhelyen megrendezett Városi Sportnapon. 

Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonban lévõ

cégcsoportja, a QUAESTOR CSOPORT

utaztatási szolgáltatások
értékesítési lehetõségét kínálja fel akvizíciós rendszerének

keretein belül SZÉKKUTAS és vonzáskörzetében.

Amit nyújtunk:

széleskörû és versenyképes termékpaletta, jelentõs bevételi

lehetõség, 20 éves piaci jelenlét és tapasztalat, elismert

márkanév, rendszeres oktatás és help desk 

Amit elvárunk:

meglévõ ügyfélkör, kiterjedt kapcsolatrendszer, számlaképesség,

erkölcsi bizonyítvány, minimum középfokú végzettség 

A jelentkezéseket az alábbi elérhetõségeken várjuk:
telefonszám: +36 30 336 6114

e-mail: csilla.orlovszky@quaestor.hu

Leila, az elmúlt évben is

vehetett át kitüntetést a Városi

Sportnapon, melyen az idén

sem maradt elismerés nélkül.

A szegedi Krúdy Gyula Keres-

kedelmi, Vendéglátóipari

Szakközépiskola és Szakisko-

la tanulója

ötös átlaggal

zárta az évet,

valamint a

K'art Hódiák

SE verseny-

zõje négy-

szeres kor-

o s z t á l y o s

magyar baj-

n o k n a k

mondhat ja

magát. To-

vábbá a Ma-

gyar Köztár-

saság jó tanuló – jó sportolója,

a Csongrád Megyei Atlétikai

Szövetség 2010. évi legered-

ményesebb utánpótláskorú

sportolója. Sõt, mindezek

mellett tagja az U16-os ma-

gyar válogatottnak is.

A székkutasi fiatal a február

22-én megrendezett Városi

Sportnapon a középiskolás

lány kategóriában vette át a jó

tanuló – jó sportoló kitüntetést

a vásárhelyi városháza díszter-

mében.

Leila nem csak a sportban

ér el sikereket. 2011. március

4-én megnyerte a Kazinczy

Ferencrõl elnevezett „Szép

Magyar Beszéd” verseny

Csongrád megyei döntõjét, így

részt vehet a 46. alkalommal

megrendezésre kerülõ orszá-

gos döntõn Gyõrött, 2011.

április 15-16-17-én. A döntõ

egy maximum 3 perc idõtarta-

mú szabadon választott 20-21.

századi esszé vagy értekezés

(részlet) felolvasásából, egy

kötelezõ szöveg tolmácsolá-

sából és egy „Beszélni ne-

héz!” jellegû feladat írásbeli

megoldásából áll. Sok sikert

kívánunk! 

A 

KKutasiutasi
hírekhírek

következõ lapszáma

április 15-én,

pénteken jelenik

meg.



II. évfolyam 3. szám8

KKutasi hírekutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén

Kiadja: Kisbíró Kft. (6800 Hódmezõvásárhely, Szabadság tér

71.) Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával

Fõszerkesztõ: Kokovai Péter (62/533-777)
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A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelõsséget.

Minden jog fenntartva!

Júliusban újra 
Mezi Fesztivál!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezik a Mezi

Fesztivált Székkutason. A július 8-10-i rendezvénysorozaton

a szervezõk minden korosztálynak szeretnének kedves-

kedni programokkal. A helyi fellépõk mellé érkeznek még

Hódmezõvásárhelyrõl, Mindszentrõl, Kiskunfélegyházáról,

Budapestrõl és Miskolcról is. Lesz színdarab, nótaszó, rock

and roll, darts, asztalitenisz, foci és hastánc is. 

A Mezi Fesztivál ötlete egy

baráti összejövetel alkalmával

vetõdött fel Horváth Zoltán,

Gulyás István és felesége,

Halász Melinda között. Azóta

számtalan barátjuk csatlako-

zott a kezdeményezéshez,

amely egy nagy nyári fesztivál

megszervezése és lebonyo-

lítása. A 3 napos összejövete-

len zenei, kulturális és sport

rendezvények széles tárházát

biztosítják a kicsiknek és a na-

gyoknak, a családosoknak és

az egyedülállóknak, a helybe-

lieknek és a vidékrõl érkezõk-

nek is. 

Gulyás István szervezõ

elárulta, hogy július 7-én, csü-

törtökön este már lesz egy 24

órás foci prevenciós jelleggel,

címe: „Gólt lõjj, ne magad!”.

Idén a sport fõszerepét a boksz

nyerte el, a szombati napon

egy boksz gálával, vasárnap

pedig egy „Sztárboksz” elneve-

zésû rendezvénnyel várják az

érdeklõdõket, amelyre akár

teljesen amatõrök is nevez-

hetnek. Ezen kívül lesz foci,

asztalitenisz, pingpong, darts

és aikido bemutató is. 

A Mezi Fesztiválon a kultú-

rából sem lesz hiány. A kissz-

ínpadon (a tornateremben), a

Mûvelõdési Házban és a nagy-

színpadon folyamatosan vál-

tani fogják egymást különféle

kulturális, szórakoztató prog-

ramok. Népdalcsoportokat és

színtársulatokat láthat, hallhat

a közönség, de lesz felolvasó

est és gyermeksarok is. 

A háromnapos rendezvé-

nyen többek között fellép az

Extázis, a Szekció, a Salvus, a

Jump Rock Band, a Manöken

Proletarz, az Exon, a J3 és a

Blues Company is. 

A Mezi Fesztivál a székku-

tasi lakcímkártyával rendelke-

zõ személyeknek Székkutas

Község Önkormányzatának

jóvoltából INGYENES lesz!

A hastáncosok ismét 
bemutatják tudásukat

A Sivatag Gyöngye hastánc csoport idén is megrendezi a

hagyományos keleti táncbemutatóját március 27-én, 15 órai

kezdettel a Székkutason, a Mûvelõdési Házban. Vendégfellé-

põk: Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományõrzõk. 

Rakott kifli édesen
Ennek a gazdaságos és könnyen elkészíthetõ desszertnek

a receptjét László Tünde árulta el az olvasóknak, aki anyó-

sától hallott az édességrõl elõször. Mint mondta, elõfordul,

hogy egy héten többször is elkészíti, hiszen mindenki

nagyon szereti a családban.

Hozzávalók: 

1 liter tej

3-4 tojás

4-6 evõkanál cukor (ízlés

szerint)

1 csomag vaníliás cukor

lekvár

6 száraz kifli

magozott meggy

Elkészítése:

A vaníliás cukrot, a tojások

sárgáját és a kristálycukrot

kikavarjuk, majd a tejhez adva

tovább kavargatjuk. Közben a

kiflit karikára vágjuk, és rövid

ideig a tejes krémbe áztatjuk,

végül kivajazott hõálló tálba

teszünk egy sornyit, megszór-

juk magozott meggyel, és

lekvárt csurgatunk a tetejére.

Ezt a folyamatot addig ismé-

teljük, míg a kifli el nem fogy.

Ezt követõen 10-15 percig elõ-

melegített sütõben sütjük.

Közben felverjük a tojások

fehérjét, hozzáadunk 1 kanál

cukrot, és 1 kanál lekvárt,

majd az édességünk tetejére

kenjük, és 2-3 percig vissza-

tesszük a sütõbe. 

Jó étvágyat kívánunk!


