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Mi lesz veled csatornázás?
Eljött az idõ, hogy a székkutasi lakosok beleszóljanak a döntéshozatalba, mégpedig oly

módon, hogy május 27-ig leadják a kijelölt helyek egyikén a postaládájukba eljuttatott,

csatornázás ügyét érintõ nyilatkozatot. Egyetértenek vagy nem értenek egyet a beruházás-

sal? (Írásunk a 2. oldalon)
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A tûzoltóknak inkább a vízzel gyûlt meg a bajuk
Soron következõ rendes

testületi gyûlését tartotta áp-

rilis 26-án, kedden Székkutas

község képviselõtestülete, a

Mûvelõdési ház emeleti ter-

mében. 

Az Orosházi tûzoltóság be-

számolójával kezdõdött a testü-

leti ülés. Bajkán György a tûzol-

tóság munkatársa elmondta,

idén egyszer vonultak Székku-

tas közigazgatási területére egy

halálos balesethez. A legjellem-

zõbb az, hogy nem tûzesetek-

hez, hanem különbözõ mentési

munkálatokhoz hívták õket. Ez

Székkutas esetében leginkább

a belvízvédekezésben merült ki

Tavaly tûzesethez mindössze

egyszer hívták õket a faluba, ak-

kor a Mester utcán egy garázs

égett. 

Beszámoló hangzott el a

tavalyi költségvetés végrehajtá-

sáról, ehhez könyvvizsgálói

jelentést is csatoltak. A legje-

lentõsebb változás az, hogy

elsõsorban az iskolai beruházá-

soknak köszönhetõen 1 milli-

árd forint fölé emelkedett a

községi vagyon. Sajti Mihály
képviselõ azzal kapcsolatban

tett fel kérdéseket, mik azok a

„kézben” maradó összegek,

amiket az önkormányzat továb-

bi pályázatok önerejeként tud

felhasználni. A beszámolót vé-

gül a testület egyhangúlag elfo-

gadta. 

Jegyzõi beszámolót hallgat-

tak meg a képviselõk a tavalyi

belsõ ellenõrzésrõl. Szél István
polgármester elmondta, az el-

lenõrzési eljárás eddig mintegy

360 ezer forintba került, az

utóbbi alkalommal már viszont

0 forint volt. 

A helyi rendeletek felülvizsgá-

latát egy reggeli bizottsági ülés

elõzte meg. A felülvizsgálatok

alkalmával arra tettek javaslatot,

hogy egyes régi rendeletek ke-

rüljenek hatályon kívül azok

elavultsága miatt. Ilyen például

az a 2002-es rendelet, amely

mindössze három civil szerve-

zetben jelölte meg a helyi kultú-

ra kiemelt ápolását. Itt kisebb vi-

ta alakult ki, mivel Sajti Mihály

képviselõ úgy vélte, ezzel azok-

nak a civil szervezeteknek a

rangja csorbát szenved. Tembel
Tibor képviselõ hozzáfûzte, errõl

szó sincs, sokkal inkább a többi,

hasonlóképpen sok kulturális és

közösségi munkát végzõ civil

szervezet is ugyanakkora elisme-

résben is prioritásban részesül. 

A Hódmezõvásárhelyi Több-

célú Kistérségi Társulás mûkö-

désével kapcsolatban kérdés

nem fogalmazódott meg, an-

nak mûködésének beszámoló-

ját elfogadták.

Családi események
Az elmúlt idõszakban történt családi események Szék-

kutason

Születés: 

Nagy György és Fazekas Gyöngyi szülõknek Auróra Bíbor-
ka nevû gyermeke

Elhalálozott:

Varga József Sándor Székkutas, Alkotmány utca 1.

Lencse Máté Székkutas, Jókai utca 3.

Mi lesz veled csatornázás?
Eljött az idõ, hogy a szék-

kutasi lakosok beleszóljanak

a döntéshozatalba, mégpedig

oly módon, hogy május 27-ig

leadják a kijelölt helyek egyi-

kén a postaládájukba eljutta-

tott, csatornázás ügyét érintõ

nyilatkozatot. Egyetértenek

vagy nem értenek egyet a be-

ruházással?

Székkutas Község Önkor-

mányzatának képviselõ-testü-

lete már megválasztása óta fog-

lalkozik a szennyvízcsatornázás

lehetõségével, és több alkalom-

mal egyeztetett szakemberek-

kel, tervezõkkel. Mivel fontos-

nak tartják a lakosok vélemé-

nyét, úgy döntöttek, hogy egy

nyilatkozat formájában meg-

gyõzõdnek arról, hogy miként

vélekednek a beruházásról.

Mivel az 1 milliárd forint ér-

tékû projekt európai uniós for-

rásból 776 millió forint támo-

gatást kap, így a székkutasiak-

nak 137 millió forint önerõt kell

biztosítaniuk. A Víziközmû Tár-

sulat tajgai február 28-ig

39.264.880 forintot fizettek be.

Amennyiben a beruházás nem

kerül támogatásra, a befizetõk

kevesebb összeget kapnak

vissza az eddigi befizetéseikbõl.

A lakosság közös érdeke a

szennyvizek megfelelõ kezelé-

se, a használt vízbõl származó

káros anyagok talaj- és víz-

szennyezésének megakadályo-

zása, a szennyvizek környezet-

védelmi követelményeket kie-

légítõ, biztonságos elhelyezése,

a szennyvíz-csatornahálózat,

illetve azok tisztítására alkal-

mas létesítmények megépíté-

se. Megfelelõ csatornázás és

szennyvíztisztítás híján a

szennyvíz a talajvizet is ve-

szélyezteti, káros hatást gyako-

rolhat a környezetre, a termé-

szetes élõhelyekre és az embe-

rekre egyaránt. A talajba szivár-

gó szennyvízen keresztül olyan

kórokozók juthatnak a kertek-

bõl, zöldségekbõl a fogyasztás-

ra szánt élelmiszerekbe, ame-

lyek kedvezõtlenül befolyásol-

hatják az egészséget.

Ha az önkormányzat benyúj-

tja a szennyvízcsatornázásra a

pályázatát, és az támogatásból

megépül, az ingatlantulajdono-

soknak kötelezõ lesz a rácsat-

lakozás. Attól kezdve már nem

csak a vízdíjat, hanem a csator-

nadíjat is fizetniük kell. Ebben

az esetben a vízdíj számlájának

az összege, a csatornadíj miatt

minimum a duplájára fog emel-

kedni.

Mindezekek mellett azon-

ban arra is gondolni kell, hogy

az EU elõírások is megszabják,

hogy minden településen meg

kell valósítani a szennyvíz csa-

tornázott elvezetését, valamint

a szennyezett vizek kezelését.

Hazánkban is érvényes azon EU

szabályozás, mely szerint az

európai vizek jó minõségét az

Unió teljes területén 2015-ig el

kell érni. A vonatkozó irányel-

vek szerint a 2000 vagy annál

nagyobb lélekszámú települé-

seken az EU-s szennyvízelveze-

tési és kezelési elõírások alkal-

mazása kötelezõ. A 15 ezernél

nagyobb lélekszámú települé-

seknek 2010. december 31-ig,

az ennél kisebbeknek 2015. de-

cember 31-ig kell megoldaniuk

a csatornázási problémákat.

Amennyiben ezen határidõig

nem valósul meg a beruházás,

az önkormányzatot szankciók

érik, sõt elõfordulhat az is, hogy

Székkutas olyan büntetést is

kap, amelyet a lakosságra kell

majd ráterhelni.

Május 27-ét követõen, ha a

falu úgy dönt, hogy belevág a

csatornázásba, mindenkinek

egyformán fizetnie kell a társu-

lati hozzájárulást. A konkrét

munkálatok a leghamarabb

beadott és támogatott pályázat

esetén is körülbelül 1 év múlva

kezdõdhetnének meg. 

Elvi döntés már született az

iskola és óvoda mûködteté-

sének lehetõségérõl. A határo-

zati javaslat szerint bár pályáza-

tot írtak ki az iskolaigazgatói

posztra, de azt pillanatnyilag el-

napolják, illetve az iskola sorsá-

tól teszik függõvé. 

Az útjavítások hamarosan

elkezdõdnek a faluban, ennek

az idõpontját sürgette a polgár-

mester, csakúgy, mint a ke-

resztezõdésekben lévõ nö-

vényzet ritkítását, amelyet

Dajka Andrásné képviselõ

szorgalmazott, hogy a közle-

kedésben az a kilátást ne

zavarja. 

Ezt követõen a képviselõk

zárt ülésen tanácskoztak.
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Cáfolták a falusi pletykákat
Majdnem zsúfolásig meg-

telt április 27-én délután

Székkutason az általános is-

kola aulája, ahová iskolafó-

rumra hívta a szülõket a

polgármester, többek között

eloszlatni bizonyos, a falu-

ban terjedõ szóbeszédet. 

Gyermekeiket a Székkutasi

Gregus Máté Általános Iskolá-

ba járató szülõkkel, fõleg

anyukákkal telt meg délután

négy órára az iskola elõtere. A

faluban az elõzõ testületi ülés

óta terjeng több pletyka arról,

hogy megszûnik az iskola, és

a gyerekeknek máshová kell

eljárniuk tanulni. Többek kö-

zött ezt szerette volna a falu

vezetése eloszlatni, valamint

bemutatni a szülõknek azt, mi

fog történni az iskolával va-

lójában. 

Szél István polgármester

bevezetõjében elmondta,

nem egyedi helyzet ez Szék-

kutason. Más kistelepüléseket

fenyeget az iskolabezárás

veszélye, azonban itt errõl szó

sincs, sõt igyekeznek a lehetõ

legjobb megoldást kiválasz-

tani a jövõbeni oktatást illetõ-

en. Az tény, hogy a lecsökkent

tanulói és gyermeklétszám

miatt egyre kevesebb állami

normatív támogatáshoz jut az

intézmény, illetve az iskolán

keresztül az önkormányzat,

ami önmagában veszélyeztet-

né nemcsak az oktatási intéz-

mények, de hosszabb távon a

település mûködését is. Erre a

problémára így már most kell

megoldást találni, mert lehet,

hogy egy év múlva már késõ

lenne, valamint addig is újabb

hiteleket jelente a kiesõ bevé-

telek pótlása. 

Az egyetlen elfogadható

lehetõség a társulás. Ebben a

székkutasiak partnere a vásár-

helyi HTKT Klauzál Gábor Ál-

talás Iskola és Óvoda lenne. A

kistérségi fenntartás több nor-

matívát hoz, emiatt a tele-

pülésnek kevesebb támoga-

tást kell juttatnia az iskola

mûködésébe. Ebben az eset-

ben a kistérségi üzemeltetésû

intézményegység közösen és

hatékonyabban tudna pályá-

zatokon részt venni, támoga-

tásokat igénybe venni. Szél

István eloszlatta azt a tévhitet,

miszerint így megszûnne a

székkutasi iskola. A szülõk és

a gyermekek, mint fogalma-

zott, ebbõl semmi negatívu-

mot nem tapasztalnának, sõt,

ennek egy sor kedvezõ hoza-

déka is lenne. Az sem utolsó

szempont, hogy a kistérségi

társulás elnökhelyettesi tisztét

is betölti, így még fokozottabb

rálátása, és ráhatása van az

oktatási intézmény mûködé-

sére. 

A fórumon jelen volt Patócs
Anikó, a Klauzál Gábor Általá-

nos Iskola és Óvoda intéz-

ményvezetõje, aki bemutatta

intézményüket, és ismertette

azokat az elõnyöket, amelye-

ket az ott tanuló diákok, re-

ményei szerint a csatlakozó

kutasiak is érezni fognak.

Közös programok, egységes

oktatási struktúra, mentori

program, ingyenes úszások-

tatás, széleskörû pályázati

lehetõségek, erdei iskola, ki-

rándulások, tematikus és

témaorientált foglalkozások

és megannyi más terület, ami-

ben a falusi diákok is részt

tudnának venni. 

A kétkedõ szülõi kérdések

megválaszolásakor a polgár-

mester még egyszer kiemelte:

itt marad az iskola, itt marad-

nak a diákok. Nem lesznek

utazó tanárok sem, a pedagó-

giai munkát ezután is helyi ta-

nárok fogják ellátni. Az intéz-

mények továbbra is a telepü-

lés tulajdonát fogják képezni.

A gyerekek a legfontosabbak,

az õ itt tartásuk létkérdés a

településnek, és nem csak

most, a késõbbiekben is min-

dent el fog követni azért, hogy

nemcsak hogy ne csökken-

jen, de emelkedjék is a gyer-

meklétszám a faluban. A leg-

lényegesebb, amit minden

kutasinak tudnia kell, csak így

mûködtethetõ hosszú távon

az iskola a településen. 

A szülõk érdeklõdése sok

másra is kiterjedt még a fóru-

mon. Többen a sportcsarnok

sorsáról és a téli testnevelés

órákról érdeklõdtek. Szél Ist-

ván elmondta, a tornaterem

állapota nem jó, sürgõs felújí-

tásra szorul, fõleg a tetõszer-

kezet és a hõszigetelés. E

nélkül télen hiábavaló a fûtés,

csak a pénzt viszi, de bent

nincs 15 foknál melegebb, és

a gyermekek egészségét nem

szabad kockáztatni. Követke-

zõ hónapban viszont megnyíl-

nak olyan pályázatok, amin a

település indul, és amivel jó

esély nyílik a fûtés korszerû-

sítésére, valamint a hõszigete-

lés javítására is.

Meghívó

Lovasnap 
Székkutason

Kellemes kikapcsolódásban lehet része Önnek és kedves
családjának,ha kilátogat

2011. május 28-án (szombaton)
a Székkutasi Lovaspályára.

Egész nap lovas programokkal várjuk a nézõket!
Jöjjön ki és buzdítsa tapssal a versenyeken induló 

fogatokat és hajtóit!

Program:
8.30 Ünnepi felvonulás a falu utcáin
9.15 Ünnepélyes megnyitó
10.00 Akadályhajtás I.
12.00 Csikós bemutató és egyéb lovas programok
13.00 Fuvaros verseny
13.30 Akadályhajtás II.
16.00 Összevetés
16.30 Ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás

Egész nap kirakodóvásár, ugrálóvár várja a kilátogatókat!
Étel-ital kiszolgálás a helyszínen!

Bármiféle támogatást szívesen fogadunk!
Mindenkinek jó szórakozást kíván a 

Rendezõség

„Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011.” pályázat ke-

retében 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
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El is önthette volna a víz a házakat
Utcai fórumra hívta ápri-

lis 14-én délutánra a kakas-

székieket Szél István, Szék-

kutas polgármestere. A fóru-

mon a legfõbb téma termé-

szetesen a belvíz és az új

bekötõút volt. 

Az utcagyûlésen a telepü-

lés elsõ embere számot adott

a választások óta eltelt idõ-

szakról, és kiemelte, siker-

ként könyvelhetik el a belvíz-

zel szembeni, sokszor nehéz

küzdelmet. Ha nem reagál-

nak és döntenek gyorsan,

akkor Kakasszéket egészen

biztosan elönti a víz, hiszen a

2-es és 3-as tó vízszintje vé-

szesen megemelkedett. Az

utolsó pillanatban emelték

meg a két tó közti gátat

mintegy másfél méterrel.

Elmondta, sok pénzt és ener-

giát emésztett fel a véde-

kezés, de mindenkinek segí-

teni tudtak, aki kérte az

önkormányzat támogatását. 

A településrészt a közeljö-

võben több fontos beruházás

és intézkedés is érinti. Ilyen a

Vásárhellyel közös program, a

bekötõút felújítása. Így már a

helyi busz is be tud jutni,

jelentõsen megkönnyítve ez-

zel az utazni kívánó idõsek

életét. Ugyancsak a gyógyinté-

zethez is köthetõ beruházás

lesz a tómedrek kikotrása. Va-

lamint a környék rendezése,

szépítése. 

A kakasszékieket érhetõ

módon nemcsak a falu, de

kicsiny közösségük problémái

is érdekelték. A rossz állapotú

földes utak helyreállítása mel-

lett kérés érkezett a kóborló

állatok ügyében is. Kakasszé-

ken az éjszakai órákban nem-

csak kóbor kutyák, hanem

még kóbor lovak, szamarak

és malacok is randalíroznak a

településen, helyenként jelen-

tõs károkat okozva a kertek-

ben, udvarokban. 

Igény is érkezett a lakók

részérõl, akik szeretnének

ismét helyi vásárlási lehetõsé-

get a régi mozgó bolt formájá-

ban. Szél István polgármester

arra tett ígéretet, hogy a ha-

marosan elindításra kerülõ

tanyagondnoki program kere-

tében a mezõõri feladatokat is

végzõ személy, alkalmanként

akár bevásárlási segítséget is

nyújthat majd az azt kérõ idõ-

seknek.

Sok extra forrásra számít a település
Szintén április 14-én a

Mágocsi út és a József Attila

utca sarkán is utcafórumot

tartott a polgármester. A

megjelenteket a le-lecsapó

zápor sem tudta szétoszlat-

ni. 

Szél István elmondta, szük-

ség van a csatornára, de nem

mindenáron. Véleménye sze-

rint a leginkább azt kell meg-

fontolni, vajon a kivitelezés

befejeztével a lakosság tudja-

e vállalni a 2-3-szorosára

emelkedett vízdíjat. Ha pedig

nemmel döntenek, meg kell

vizsgálni, milyen egyéb lehe-

tõségek maradnak még. 

Egy pletykát is el kellett

oszlatni a délután folyamán,

miszerint elvinné az önkor-

mányzat az iskolát a telepü-

lésrõl. Ám errõl szó sincs,

mindössze elvi lehetõségként

merült fel az, hogy esetleg

más, központosított mûködte-

tés alá is kerülhetne az ok-

tatás. 

A további tervekkel kap-

csolatban kiderült, sok extra

forrásra számít a település,

elsõsorban pályázatok útján,

illetve tovább folytatódik a

takarékos, költség átcsoporto-

sító gazdálkodás a faluban.

Ennek része lehet a közintéz-

mények egy részének fûtés-

korszerûsítése. Ezt „dán” min-

tára környezetbarát szalmabá-

lás kazánnal oldanák meg,

ami a fûtésdíjat évi 4 millió

forinttal csökkentené. 

Szó esett még a környezõ

terület adottságairól, hiszen a

Mágocsi út környékét sem

kímélte a belvíz, de az út mel-

lett ásott új árkok segítenek a

víz elvezetésében. A most még

csúfan álló földhalmokat ha-

marosan elterítik az erdõben,

ígérte Szél István. Kiemelte azt

is, az utcában lakók igen

szépen teljesítettek és vettek

részt közösen útjuk járhatóvá

tételében, csakúgy mint a

környezet megóvásában.

A szûrés életet menthet!
A mammográfiától senkinek sem kell félni! A vizsgálat

nem veszélyezteti egészségünket, viszont akár a fél centimé-

ternél kisebb elváltozásokat is képes kimutatni az emlõben.

A külföldi statisztikák szerint ott, ahol rendszeres szûrése-

ket végeznek, harmadával csökken az emlõrákból eredõ el-

halálozás esélye. A tavalyi évben mégis csak a behívott szék-

kutasi nõk alig 39 százaléka ment el az ingyenes vizsgálatra. 

Az emlõrák napjaink egyik

leggyakoribb haláloka: évente

6.000 - 7.000 új megbetege-

dést fedeznek fel Magyaror-

szágon, így a tüdõ- és vastag-

bélrák után a harmadik leg-

gyakoribb daganatos halálok.

2005-ben a WHO felmérése

szerint az emlõrák 2085 nõi

halálesetet okozott hazánk-

ban, ami azt jelenti, hogy na-

ponta öt anyát, feleséget, lány-

gyermeket veszítünk el – öt-

óránként egy nõt. Ennek azon-

ban nem kellene így lennie: az

idõben felfedezett emlõrák

ma már 90 százalékos eséllyel

gyógyítható. Így az emlõrákkal

szemben az egyetlen haté-

kony fegyver a korai felisme-

rés: minél korábban fedezik

fel a betegséget, annál na-

gyobb az esély a gyógyulásra.

Éppen ezért rendkívül fontos,

hogy miután meghívást kap-

tunk, kétévente megjelenjünk

a mammográfiás vizsgálato-

kon, a két vizsgálat között pe-

dig minden hónapban végez-

zük el az emlõk önvizsgálatát.

Ha bármi gyanúsat észlel em-

lõiben, haladéktalanul keres-

se fel kezelõorvosát!

Az egészség házhoz jön –

tegye meg Ön is a szükséges

néhány lépést!

2011. május 25-én 13.00 és

19.00 óra között ismét Szék-

kutasra ér a szûrõbusz. Ha Ön

45-65 év közötti nõ és kapott

ÁNTSZ-meghívót, nem kell

mást tennie, mint a megjelölt

idõpontban elmennie az IN-

GYENES szûrésre: így Önnek a

lakhelyéhez közel, a kórház

falain kívül van lehetõsége

részt venni mellrákszûrésen.

A vásárhelyi Erzsébet Kórház-

Rendelõintézet által mûköd-

tetett 60 millió forint értékû

szûrõbusszal – melyet a Ma-

gyar Rákellenes Liga bocsá-

tott a kórház rendelkezésére -

az elmúlt közel három évben

mintegy 2500 nõ szûrését

végezték el Vásárhelyen és a

régióban, így a szûréseket

tapasztalt szakemberek, nagy

biztonsággal végzik. 

Kérjük, TAJ kártyáját és

elõzõ emlõszûrési leleteit

hozza magával!

Legyen gyorsabb az emlõráknál!

Tisztelt Székkutasi Lakosok!

2011. május 25-én 13.00 és 19.00 óra között emlõszûrõ
vizsgálatot szervezünk a Mûvelõdési Ház elõtt.

A vizsgálaton várjuk azon 45 és 65 év közötti hölgyeket, akik a
szûrésre meghívó levelet kaptak!

Kérjük, bátorítsa ismerõsét, szomszédját, hogy éljen a lehetõséggel, és
találkozzunk a szûrõvizsgálaton!

A vizsgálat idõtartama mintegy 10 perc.
Szánjon Ön is pár percet egészségére!

A vizsgálatra TAJ kártyáját és elõzõ emlõszûrési leleteit hozza magával!
Egészséges Vásárhely Program
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Átadták a pályázaton
nyert gépeket

Ünnepélyes keretek kö-

zött adták át április 28-án

délután azokat az új infor-

matikai eszközöket Székku-

tason, melyet a község álta-

lános iskolája nyert pályáza-

ton. 

A végleges pályázati határ-

idõ április 30-a, de már egy

hete a helyükön vannak az

eszközök, melyeket a projekt

nyertes beszállítója, az Alba-

comp Zrt. szerelt be. A pályá-

zaton 7.847.500 Ft értékben

került beszerzésre 15 darab is-

kolai PC csomag, mely pro-

fesszionálisan felszerelt szá-

mítógépeket jelent. Beszere-

lésre került még egy alkalma-

zás szerver, valamint egy WiFi

csomag is. Emellett négy tan-

teremben úgy nevezetett tan-

termi csomagokat is létrehoz-

tak, ezek projektort, noteboo-

kot, és interaktív táblát tartal-

maznak. 

Az ünnepélyes átadás al-

kalmával Hunyák Zsuzsanna
jegyzõ ismertette a projekt

elõéletét és menetét, majd

Szél István polgármester mél-

tatta a közös sikert. Elmondta,

az összes Székkutason tanuló

diák használatba veszi majd

az új eszközöket, amelyekkel

sokkal színvonalasabb, sokré-

tûbb oktatás valósítható meg

nemcsak az informatika, de

gyakorlatilag az összes szem-

léltetést használó tanóra ke-

retén belül. 

Az átadón, majd az eszkö-

zöket kezelõ pedagógusok

demonstrálták a készülékek

lehetõségeit, melynek tárháza

csaknem korlátlan. Az elõzõ

napi tesztelés alkalmával a

diákok is nagy örömmel és

élvezettel vették birtokba az

eszközöket. A felhasználó ta-

nárok elmondták, biztosan

beletelik egy kis idõbe, míg

minden, a berendezések nyúj-

totta, lehetõségre „rájönnek”.

A tantermi csomagokkal játsz-

va, szórakoztató módon folyik

majd a tanulás és az oktatás

egyaránt.

Felelõs vadgazdálkodás
Székkutason

Kevesen, talán a vadásztársadalom kivételével alig ismerik

a Székkutasi Petõfi Vadásztársaság munkáját, pedig az nem-

csak a vadak kilövésébõl, hanem felelõs egész évre kiterjedõ

vadgazdálkodásból is áll. Minderrõl Kruzslicz Jánossal, a

Székkutasi Petõfi Vadásztársaság elnökével beszélgettünk a

május 14-én megrendezett „Vadászok és földtulajdonosok

majálisán” a Hódagro Zrt rendezvényközpontjában.

Kruzslicz János elmondta,

több fórumon is szorgalmazta

már, hogy a vadásztársaságok

vásárolhassanak is földet,

megkönnyítendõ és megol-

dandó bizonyos problémákat,

melyek a földtulajdonosok és

a vadászok között keletkezik

idõnként, valamit, hogy olyan

területeken is, mint az övék,

ahol alig 1 százalék az erdõs

területek aránya, eredményes

vadgazdálkodás folyhasson. A

vadásznapi fórumon többek

között született egy olyan elvi

megállapodás, hogy a tagok

földhöz jutását szorgalmazzák

természetesen vadászati, vad-

gazdálkodási célokra elsõsor-

ban. 

Egy vadásztársaságnál fele-

lõs vezetésre van szükség, és

arra, hogy a tagok a közös ér-

dekek mentén, együttesen

döntsenek és sokszor ön-

mérsékletet is tanúsítsanak.

Ez Székkutason meg is való-

sult, hiszen az utóbbi évben

nem végeztek például élõnyúl

befogást, mivel úgy ítélték

meg az állományfelmérés so-

rán, hogy ez nem indokolt. 

A felelõs gazdálkodás része

az is Székkutason, hogy köve-

telményeket támasztanak

mindazok elé, akik taggá kí-

vánnak válni. Évekig kell ki-

járni, részt venni a közös mun-

kában, míg megismerik és

befogadják a jelöltet. Feléjük

nem az a szokás, ami nagyon

sok helyen sajnos elfogadottá

vált, hogy akinek sok pénze

van, meg tudja vásárolni a

legjobb felszerelést, az va-

dászhat. Itt a jelölt felvételérõl,

ha több éves tanulóidõ lejárt

titkos szavazással döntenek.

Kruzslicz János elmondta,

véleménye szerint a nagy-

vadas területeken, a sokszor

médiában is hallható balese-

tek nagy része is a válogatás

nélküli tagfelvételek számlá-

jára írható. 

Székkutas környékén, bár

ezzel nem dicsekednek, ami

megint csak a szerénységrõl

tesz tanúbizonyságot, kivétel-

es õzállomány él. Az itt élõ

õzek száma és trófeáik minõ-

sége az országban egyedülál-

ló, olyanok a hegyvidéki

területeken sem lelhetõk fel,

ezt az országos vadásztár-

sadalom ismeri és elismeri.

Nem véletlen tehát, hogy

korlátozott számban persze

de rendszeresen külföldrõl is

érkeznek ide vendégvadászok

a különlegesen ritka õzbak

lesekre. Legutóbb május szlo-

vák vendégvadászok érkeztek

Székkutasra, akik sikerél-

ménnyel, csodálatos trófeák-

kal és település hírnevének

határon túlra „szállításával”

távoztak.

Tisztelt Székkutasiak!
Székkutas Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a

tisztelt lakosokat, hogy az évente két alkalommal kötelezõ

amerikai fehér szövõlepke elleni védekezésre az alábbi

idõpontokban fog sor kerülni: június 10-17. és augusztus

15-22. nap közötti idõszakok. A növényvédelmi perme-

tezés emberre és állatra veszélytelen.

2011-ben földi szúnyoggyérítésre is sor kerül, 2 alkalom-

mal, ennek idõpontjai: július 6. és augusztus 18., a földi

irtás csak naplemente után történik. Felhívjuk a lakosság

figyelmét, hogy a földi irtás idõpontjaiban majd tartsák

csukva ablakaikat.

A pontos idõpontokról a késõbbiekben fogjuk tudni

tájékoztatni a tisztelt lakosságot.
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A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VAGYONKEZELÕ ZRT. AUTÓSIS-

KOLÁJA

személygépkocsi és motorkerékpár vezetõi tanfolyamot

indít "M" "A1" "Ak" "A" "B" kategóriákban

2011. május 31-én 16.00 órakor

KÉPZÉS HELYSZÍNE:

Hódmezõvásárhely, Szent Antal utca 5-9. Földszint 6-os terem

HISZK Eötvös József Szakközépiskola és Szakiskola

Székhelyintézménye

JELENTKEZNI LEHET:

a Hódmezõvásárhelyi Polgármesteri Hivatal földszint 15-ös

szobájában lévõ ügyfélszolgálaton (Kossuth tér 1.)

munkanapokon

13.00 és 17.00 óra között. Telefon: 62/530-170.

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉG!

25 év alatti székkutasi lakosok számára 8.000.- Ft

kedvezmény!

További információ: www.hvszrt.hu, autosiskola@hvszzrt.hu

A fesztiválon Kutas Tuning Autó Találkozó is lesz
A Mezi Fesztivál az idei

évben egy civil napot, ma-

jálist is tartogat, felnõtt- és

gyermekprogramokkal, úgy,

hogy minden korosztály

megtalálja a saját érdeklõ-

dési körének megfelelõ szó-

rakozást. A szervezõk április

21-én, csütörtökön találkoz-

tak a Mûvelõdési Házban,

hogy megbeszéljék a tenni-

valókat, és egyeztessenek a

programokról.

A rendezvény fõszervezõi

Horváth Zoltán, Gulyás István
és felesége, Halász Melinda a

július 8-10-i fesztiválon kul-

turális, sport és zenei progra-

mok széles tárházát biztosít-

ják a kicsiknek és nagyoknak

egyaránt. Az áprilisi megbe-

szélésen a településvezetõ

mellett képviselõk, lakosok,

diákok, a fesztiválért tenni

akarók is részt vettek. 

A júliusi rendezvényre a

zenekarok Miskolcról, Eger-

bõl, Budapestrõl, Békéscsabá-

ról, Hódmezõvásárhelyrõl,

Szegvárról és Mindszentrõl is

érkeznek, de természetesen

lesznek helyi fellépõk is,

úgymint a Január 3 zenekar,

valamint Zsani plusz Zizi. 

A három napos eseményen

a sportot kedvelõk sem fog-

nak unatkozni, lesz box, foci,

asztalitenisz, pingpong,

strandröplabda, sakk, darts és

billiárd is. A fesztivál kulturális

részérõl hastáncosok és nép-

táncosok, valamint a Harmo-

Megújult a 
gyógyintézethez vezetõ út

Új aszfaltszõnyeget kapott a kakasszéki gyógyintézethez

vezetõ út, azonban az útpadka még nem készült el, ezért a

szembe találkozó jármûveknek az udvariasságot szem elõtt

tartva a bekötõknél érdemes kikerülniük egymást.  Lázár János
országgyûlési képviselõ Úr segítségével újulhatott meg ez a

szakasz, amelyre már nagyon ráfért a felújítás.

nika és a Nyugdíjas Klub gon-

doskodik majd. 

Mindezek mellett elsõ alka-

lommal rendezik meg a Kutas

Tuning Autó Találkozót, úgy-

hogy Székkutason a júliusi

hétvégén senki sem fog unat-

kozni!

A Mezi Fesztivál a szék-

kutasi lakcímkártyával rendel-

kezõ személyeknek Székku-

tas Község Önkormányzatá-

nak jóvoltából ingyenes lesz.

A rendezvényen július 10-én

civil napot, majálist tartanak,

fõzéssel, sütéssel és színes

programokkal. Az estét a

Blues Company zárja. Mint azt

Szél István polgármester el-

mondta, források szûkében

falunap szervezésére már

nincs lehetõség, az önkor-

mányzat ezért is támogatja a

fesztivált. A péntek, szombat

mellett a vasárnap is lehetõ-

séget teremt arra, hogy a

lakosok jól érezzék magukat,

kikapcsolódjanak és elfelejt-

kezzenek a mindennapi gon-

dokról.

SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  

mmiinnddeenn  kkeeddvveess  ÉÉrrddeekkllõõddõõtt

22001111..  jjúúnniiuuss  11--jjéénn,,  sszzeerrddáánn  1144  óórraakkoorr  

aa  MMûûvveellõõddééssii  HHáázzbbaann  kkeezzddõõddõõ

„„GGrreegguuss  MMááttéé  eemmlléékkeezzeettee””
vveettééllkkeeddõõrree

MMeegghhíívvóó
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Sarokkoppantós délután
Telt ház elõtt táncoltak a környékbeli óvodások és iskolá-

sok a III. Hagyományõrzõ Gyermek Néptánc Gálán április

16-án, szombaton délután Székkutason, a Mûvelõdési Ház-

ban. A szülõk, barátok és ismerõsök láthattak üveges, rá-

baközi és dunántúli táncot is a népi gyermekjátékok mellett. 

A rendezvényen megjelen-

teket Blaskó Jánosné, a szék-

kutasi Gregus Máté Általános

Iskola pedagógusa köszöntöt-

te, aki szólt arról is, hogy a

Székkutasi Olvasókör által szer-

vezett gála legfõbb célja a ha-

gyományõrzés és a magyar

népi kultúra, a magyar néptánc

iránti érdeklõdés felkeltése. 

A Mûvelõdési Ház nagyter-

mébe négy csoport érkezett

Hódmezõvásárhelyrõl Tápai
Lászlóné Mariann néptánc

oktató vezetésével: Tücsök,

Bóbita, Kis csillag, Kalamajka.

Orosházáról Orosháza Város

Általános Iskolája és Pedagó-

giai Szolgáltató Intézménye

Eötvös József Tagintézmény

néptánccsoportja Orbánné
Kovács Ilona vezetésével, a

néptáncoktató a Székkutasi

Olvasókör Napsugár csoport-

jait is tanítja. A rendezvényen

vendégszerepelt a hódmezõ-

vásárhelyi Kankalin Néptánc-

csoport. 

Elsõként a 2-3 éves gyer-

mekek szüleikkel léptek a

színpadra, és népi játékokat

adtak elõ, mely életkoruknak

megfelelõen tapsoltatókból,

lovagoltatókból és sétáltatók-

ból állt. A Tücsök csoport mû-

sora a „Játékok Anyával”

címet viselte. Ezt követõen a

3-4 éves gyermekekbõl álló

Bóbita csoport mutatta be

tudását, akik zenére különféle

mozgásokat végeztek, mint

sarokkoppantó, térdrugózás,

de az egyszerûbb térformák

sem maradtak el, mint a kör

vagy a kígyóvonal. 

Harmadikként lépett a

színpadra a helyi gyermekek-

bõl álló Napsugár Néptánc-

csoport. A táncosok két kor-

csoportban dunántúli játékok-

kal és táncokkal varázsolták el

a közönséget. „Nincs szebb

virág mint a lány…” címmel

szerepelt a Kiscsillag csoport.

A 4-5-6-7 éves gyermekek egy-

szerûbb lépésekkel és páros

tánccal is készültek. 

Az orosházi Kaláris Gyer-

mektánccsoport 2002-ben ala-

kult, a gyermekek heti egy

órában tanulják a táncokat,

ismerkednek a tájegységek

népdalaival. A gálán rábaközi

táncokat mutattak be. A Kala-

majka csoportban a 6 évestõl

egészen a 9 évesig minden

korosztály megtalálható. A

táncaik, játékaik tájegységek-

hez kapcsolódtak. A szombat

délutáni eseményen „Száz

liba egy sorba…” címmel ad-

ták elõ a mûsorukat.

Az óvodások és iskolások

után a Kankalin Néptánc-

együttes lépett a színpadra, és

produkciójukkal lenyûgözték

a közönséget, akik a tánclé-

péseket tapssal hálálták meg.

A III. Hagyományõrzõ Néptánc

Gála össztánccal zárult, ahol a

szülõk és a gyermekeik együtt

táncoltak. 

Orbánné Kovács Ilona el-

mondta, a székkutasi csoport-

tal hetente egyszer próbálnak

mindkét korcsoporttal, a ren-

dezvényre üveges és dunántú-

li táncokkal, játékokkal ké-

szültek. A csoport legkisebbje

4 éves, a legnagyobb pedig 10,

és összesen húszan vannak. 

Nagy Anita 2008 októbere

óta néptáncol a székkutasi

csoportban, és a jövõben is

mindenképpen folytatni sze-

retné. Maczali Boglárka négy

éve táncol, és nagyon szereti.

A lányok kijelentették, a ta-

nárnõ nagyon kedves, ara-

nyos és segítõkész.

Székkutason a 
GENERALI BIZTOSÍTÓ

Területi képviselõje:
Juhász Andrásné
Székkutas, Hidi Mihály u. 1.
Tel: 06-20/514-27-11

Fundamenta lakáskassza szerzõdések kötése
Öngondoskodás nyugdíjprogramok összeállítása

Élet, lakás, gépjármû-biztosítás
Vállalkozói vagyon biztosítások

A lakosság szolgálatára a nap 24 órájában!

Irodai nyitva tartás: a Mûvelõdési Házban
kedden és csütörtökön délután 15-16-ig

Tisztelt Székkutasiak!
A Gregus Máté Emlékév

alkalmából soron következõ

célkitûzése az Emlékbizott-

ságnak, hogy az elkészítendõ

Gregus Máté dombormû és a

szobor megvalósításához  tá-

mogatásgyûjtést szervezünk.

A 150. születésnaphoz méltó a

Gregus Máté Általános Iskola

falán a dombormû és a Mû-

velõdési Ház melletti téren

elhelyezésre kerülõ szobor.

Gregus Máté munkásságával –

csak néhányat felsorolva –

létrehozta a Hangya Szövetke-

zetet, posta, gyógyszertár,

iskola, templomok építésének

szervezése fûzõdik a nevéhez.

Az önálló Székkutas alapja-

it teremtette meg. Mintagaz-

daként a futóhomokot meg-

kötve csodát mûvelt Pósán. 

Kedves lakótársaink! Ké-

rünk minden családot, tekint-

sük közös ügyünknek a

szoborállítást. Akkor mond-

hatjuk magunkénak, ha e szû-

kösebb idõben is lehetõsé-

günk határain belül hozzájáru-

lunk. Ez ideig 240ezer forint

adomány gyûlt össze. A Köz-

ségi Önkormányzat az Emlék-

bizottsággal egyetértésben a

Székkutasi Olvasókör alszám-

láján gyûjti az adományokat,

melyhez a csekket mellékel-

jük. A szobor, a dombormû el-

készítése, zsûrizése 1.400.000

Ft-ba kerül, melyhez az alkotó

Lantos Györgyi a dombormû

készítése során csak anyag

költséget számít fel.

Júniusi program elõzetes:

Mindenkit szeretettel várunk

2011. június 16-án 9.30 órakor

Hálaadó istentiszteletre a Re-

formátus templomba Gregus

Máté születésének 150. évfor-

dulóján, majd koszorúzás a

családi sírnál.

11 órakor    az ÁMK Gregus

Máté iskolánál dombormû

avatási ünnepség.

Tisztelettel kérjük lakosa-

ink aktív közremûködését,

összefogását és támogatását a

szép emlékezés programjai-

hoz, a szoborállítás sikeréhez:

az Emlékbizottság tagjai: Ko-
vácsné Rostás Erzsébet, Paty
Éva, Rostás János, Szél Isván,
Szilágyiné Fejes Ildikó, Tem-
bel Tibor, Tóth Imre.



Hozzávalók:

50 dkg liszt, 2,5 dl tej, 2,5

dkg friss élesztõ, 2 nagy evõ-

kanál tejföl, 2 teáskanál só, 2

teáskanál cukor, 2 teáskanál

bazsalikom, 2 gerezd fokhagy-

ma lereszelve, reszelt sajt,

tojássárgája a kenéshez.

Elkészítés:

Az élesztõt a cukros-tejben

felfuttatjuk, majd a sajt és a

tojás kivételével mindent egy-

begyúrunk. A tésztát duplájára

kelesztjük, majd kinyújtjuk.

Nagyobb fánkszaggatóval

szaggatjuk ki a malac fejét.

Kivajazott tepsibe teszünk egy

karikát, sajtot teszünk a

közepébe, és ráteszünk még

egy karikát. Erre kerül egy

kisebb karika, ami a malac

orra lesz. Érdemes két helyen

benyomni, vagy átszúrni a

karikát, hogy élethû legyen.

Sajttal, vagy tojássárgájával

tapasszuk a fejre. Szemeknek

lehet használni

egész borsot, de

akinek van hozzá

türelme, az ki is

vághatja a tész-

tából. A fülei pe-

dig pici három-

szögek legyenek.

Az egészet meg-

kenjük tojássár-

gájával. Ha min-

den malac elké-

szült, elõmelegí-

tett sütõben piros-

ra sütjük.

Jó étvágyat!
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Tehetséges „öreg” diákok
A székkutasi Prágai Adri-

enn, a Békéscsabai Evangé-

likus Gimnázium, Mûvészeti

Szakközépiskola, Kollégium

és Alapfokú Mûvészetok-

tatási Intézmény alkalmazott

grafikus tanulója.

A diáklány Kruzslicz Ilona
pedagógus felkészítésével,

részt vett egy az Oktatási Mi-

nisztérium által meghirdetett

versenyen, melynek elõdöntõ-

jeként egy népmûvészeti

témát feldolgozó, szakdolgo-

zatszerû tanulmányt kellett

írnia. A pályamû – mellyel

bejutott az április 22-23-án

megrendezett döntõbe – a

„Jelképek és szimbólumok a

népmûvészetben” címet visel-

te.

A kétnapos verseny alatt

egy írásbeli és egy szóbeli fel-

adatot kellett a résztvevõknek

teljesíteniük. Az elsõ napon

egy feladatsort töltöttek ki, a

másodikon pedig prezentáció

formájában bemutatták a

pályamunkákat a nívós zsûri és

a versenyzõk elõtt. Az össze-

sített pontok alapján Adrienn

harmadik helyezést ért el, ami

jelentõs pluszpontokat is jelent

a felvételi során.

A Széchényi István Gimná-

zium és Szakközépiskola di-

ákjaként Kovács Bence részt

vett a „víz az emberért, ember

a vízért” címû országosan

meghirdetett fotópályázaton.

A székkutasi fiatal a versenyen

az elsõ helyet szerezte meg.

TTiisszztteelltt  SSzzéékkkkuuttaassiiaakk!!

AAmmeennnnyyiibbeenn  hhiirrddeettéésstt
sszzeerreettnnéénneekk

mmeeggjjeelleenntteettnnii  aa  
KKuuttaassii  HHíírreekkbbeenn,,  hhíívvjjáákk  
aa  0066--7700//661177--77779999--eess

tteelleeffoonnsszzáámmoott!!

Meghívó

egy felejthetetlen délutánra, ami csak
rólatok, gyerekekrõl szól, fogadjátok
szeretettel és gyertek el a székkutasi

GYERMEKNAPRA 

2011. május 29. (vasárnap) 14-18 óráig. 

Programok:
• aszfaltrajzverseny, nemcsak ügyes

kezûeknek,
• ügyességi játékok, ügyes kezûeknek,
• arcfestéssel szépítheted, vagy álcázhatod

magad,
• ugráló vár kifulladásig,
• rejtvényekkel, totókkal csiszolhatod az

elméd,
• lovagolhatsz, lovas kocsikázhatsz, ha

szereted a lovakat,
• motorozhatsz veterán és szuper moto-

rokkal, ha hozol magaddal sisakot,
• palacsintasütés, nemcsak eheted, sütheted is

Mindezt ingyenesen kapod!

Lesz cukor, játék és fagyi árus!

Megannyi élmény, megannyi vidámság,
megannyi finomság vár: a Víztorony és az
Egészségház melletti területen.

Belépõ: egy mosoly!

Szeretettel vár: 

a Lovas Klub, az Olvasókör, 
a Nyugdíjas Klub és a Motoros Klub

Malackák
Végtelenül egyszerû, de nagyon mutatós, és igen ízletes

az alábbi sóssütemény, ami partik, vendégvárások, de disz-

nótorok mosolyt keltõ asztali finomsága is lehet. A recept

Rostás Dalma specialitása, aki a hastánc mellett a

konyhában is profi, ami nem is csoda, hiszen a vendéglátó

ipari iskolában tanul tovább.


