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Lesz Székkutason csatornázás
A grémium március 30-án zárt ülésen tárgyalta a csatornázás kérdését. Egy hónapja

kerültek ki a postaládákba azok a szórólapok, amelyek a csatornázás jelenlegi állapotát

ismertették, és amelyet visszaküldve lehetett nyilatkozni, ki támogatja és ki nem a csator-

názási beruházás folytatását. A határidõre a 741 szórólapból több mint 500-at küldtek

vissza. (Írásunk a 2. oldalon)
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Székkutas Község képvi-

selõtestülete május 30-i ren-

des testületi ülésén olyan

kiemelt témákban döntött,

mint az ÁMK átszervezése,

illetve a község csatornázása. 

Az ülés elsõ és egyik leg-

fontosabb mozzanata az Általá-

nos Mûvelõdési Központ átszer-

vezésével kapcsolatos döntés.

Mint ahogy már a többször

beszámoltunk róla, a lehetõ

legjobb megoldást kereste a

testület az iskola mûködteté-

sével kapcsolatban. Szél István

polgármester többször - most is

- hangsúlyozta, az iskola hely-

ben marad, nem szûnik meg,

nem költözik máshová, vala-

mint nem kerül egyházi irányí-

tás alá. Ezért, hogy a késõb-

biekben se történhessen meg,

testületi döntés értelmében a

vásárhelyi HISZK Klauzál Gábor

Óvoda és Általános Iskolához

csatlakozik az intézmény. 

A 25 évre szóló szerzõdés

minden tanév végén 6 hónapra

felmondható. A létrejött közok-

tatási megállapodás értelmé-

ben július 15-étõl a vásárhelyi

iskola szervezete gyakorolja az

oktatást. A település az iskola

ingatlanait és eszközeit ingyen

bocsátja rendelkezésre. Mivel

jogutódlás is történik, a szerzõ-

dés kitér az alkalmazottak,

pedagógusok foglalkoztatására

is. A városi intézmény köteles a

pedagógusokat tovább alkal-

mazni. 

A változás inkább pozitívu-

mokat hoz az iskolásoknak,

mondta el Szél István. Angol

oktatás elsõs évfolyamtól,

ingyenes úszásoktatás, számos

fakultatív program, és délutáni

napközi jellegû tanulás is sze-

repel a tervek között, már idén

szeptembertõl. Így az alsó tago-

zatosoknak nem kell könyveket

hazacipelniük, a tanulást dél-

utánonként az iskolában „le-

tudhatják”. 

Egy holland delegáció is

érkezik még e hónapban Szék-

kutasra, õk a vidéki tanítást, és

a helyi adottságokat tanulmá-

nyozzák.

71 százalék igen –
Lesz Székkutason

csatornázás 
A grémium március 30-án

zárt ülésen tárgyalta a csatorná-

zás kérdését. Egy hónapja ke-

rültek ki a postaládákba azok a

szórólapok, amelyek a csator-

názás jelenlegi állapotát ismer-

tették, és amelyet visszaküldve

lehetett nyilatkozni, ki támogat-

ja és ki nem a csatornázási be-

ruházás folytatását. A határidõ-

re a 741 szórólapból több mint

500-at küldtek vissza. 

A visszajuttatott lapok közül

214 nem szavazat érkezett, így

mivel a vissza nem küldött

lapokat igen szavazatnak - hall-

gatólagos beleegyezésnek -

vették, a lakosság 71 százaléka

szerint folytatódjék a csatorná-

zás. Szél István polgármester

elmondta, nem vállalták fel az

egyedüli döntést, és kellõkép-

pen tájékoztatni szerették volna

a lakosságot, ezért döntött a

testület a szavazólapos felmé-

rés mellett. Az igen-nemek ará-

nya 71 és 29 százalékkal vég-

zõdött.  2008-ban 80 százalék

támogatta, egészen mostanáig

megközelítõleg 60 százaléka

fizeti, s ezek után 71 százalék

támogatta a csatornázás folyta-

tását. A polgármester úgy véli,

ennél demokratikusabban nem

is lehetett volna lefolytatni a

szavazást. 

A polgármester elmondta, a

nem szavazóknak is legalább

fele fizeti jelenleg is a csatorná-

zást, valószínûleg õket lesz

könnyebb meggyõzni ennek

elõnyeirõl és fontosságáról. Van

olyan lakos is, aki, bár már befi-

zette a teljes bekerülési költsé-

get, mégis a nem mellett tette

le voksát. Azok, akik fizetik, de

most nem támogatták a dön-

tést, azokat személyesen sze-

retnék felkeresni a közeljövõ-

ben. 

Van mintegy 100-120 háztar-

tás Székkutason, ahol nem is

fizetik és nem is támogatták

most sem a csatornázás kérdé-

sét. Amennyiben 2014-ben át-

adásra kerül a csatornaháló-

zat, akkor nekik 2019-ig lesz

lehetõségük és kötelességük

arra rácsatlakozni. A csatorná-

zás átadásának pillanatától

azonban azok, akik nem

kötöttek rá, környezetvédelmi

bírságra, vagy terhelés díjra

számíthatnak, mint ahogy ez

az egész lakossággal is

megtörténhetne, ha elutasíta-

ná a csatornázást.  

A beruházás mintegy 1 mil-

liárd forintba kerül, ebbõl 780

millió forintot az Európai Unió

áll, 130 millió forint lesz a

lakosság terhe. Az önkormány-

zat intézményei után 5,5 millió

forintot fizet.

Szociális nyári gyermekétkeztetés

Döntés született az iskoláról

A települési önkormányzat

a nyári idõszakban is gondos-

kodni kíván a rászoruló gyer-

mekek egyszeri meleg étkez-

tetésérõl.

A szociális nyári gyermekét-

keztetés támogatására a

16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet

pályázati rendszert vezetett be,

amely lehetõséget biztosít arra,

hogy a forrásokat a települések

helyzetének, teljesítõképessé-

gének és vállalásainak figye-

lembe vételével ossza el a

nemzeti erõforrás miniszter. 

Támogatást azok az önkor-

mányzatok kaphatnak, akik vál-

lalják, hogy a 2011. június 16-ától

2011. augusztus 31-éig terjedõ

idõszakban folyamatosan lega-

lább 45, legfeljebb 55 munka-

napon keresztül biztosítják a

rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülõ gyer-

mekek étkeztetését napi egysze-

ri melegétkeztetés formájában. 

Településünkön 2011. május

16-ig felmértük a nyári gyer-

mekétkeztetés iránti igényeket.

A rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülõ 155

gyermek közül összesen 36

gyermek nyári étkeztetésére

érkezett igény.

A pályázatot 2011. május 18-

án benyújtottuk a Magyar Ál-

lamkincstár Csongrád megyei

Igazgatóságához. 

A pályázati feltételek telje-

sítése nem jelent jogosultságot

az önkormányzat számára a

pályázatban megjelölt támoga-

tási igény teljes összegének

igénybevételére. A pályázati fel-

tételeket szabályozó rendelet

alapján a feltételeket teljesítõ

önkormányzat részére a mi-

niszter legalább a pályázott tá-

mogatási összeg 32 %-ának

megfelelõ összegû támogatást

állapít meg. Mivel településünk

hátrányos helyzetû település-

nek minõsül, a fentieknél

magasabb összegû támoga-

tásban részesülhet, mivel a pá-

lyázatban vállalta, hogy az ét-

keztetés idejére megszervezi a

gyermeket felügyeletét, illetve

szabadidõs programot biztosít a

gyermekek számára. Ezek

megvalósulását az elszámolás-

nál a gyermekjóléti szolgálat

igazolja.

Az elõbb leírtak miatt tehát

nem lehetséges, hogy a meleg

ebédet a szülõ hazavigye gyer-

meke számára, ugyanis a nyári

gyermekétkeztetés idõtartama

alatt nyomon kell követni, hogy

az étkeztetésben részesített

gyermek folyamatosan igénybe

veszi az igényelt ellátást, továb-

bá azt is, hogy a szervezett ét-

keztetés idejére a gyermekek

felügyelete biztosítva van és a

tervezett szabadidõs progra-

mok a gyermekek igényeinek

megfelelõen megvalósulnak.

Önkormányzatunk részére

megítélt támogatás összegérõl

a Csongrád megyei Kormány-

hivatal Szociális és Gyámhivata-

la útján a Nemzeti Erõforrás

Minisztérium Gyermekvédelmi

és Gyámügyi Fõosztálya 2011.

június 9. napján küldött tájé-

koztatást.

Önkormányzatunk a szo-

ciális nyári gyermekétkeztetés

támogatása iránti pályázatában

megigényelt teljes összeget

(732.600.- Ft-ot) elnyerte. Ezen

túlmenõen további 203.500.- Ft

támogatási összeget állapított

meg önkormányzatunk számá-

ra annak okán, hogy a pályá-

zatban vállalta, hogy az étkez-

tetés idejére megszervezi a

gyermeket felügyeletét, illetve

szabadidõs programot biztosít

a gyermekek számára. Ez

további 10 gyermek nyári gyer-

mekétkeztetését teszi lehetõ-

vé, így összesen 46 gyermek

számára tudunk egyszeri me-

leg ételt biztosítani a nyári idõ-

szakban.
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Felelevenedhet a Piroska kultusz
A 80-as évek végéig jelen-

tõs, zömmel német idegen-

forgalom zajlott Székkuta-

son, a Piroska-puszta nosz-

talgia jegyében. Ennek fel-

elevenítésével már 20 éve

adós az önkormányzat. A

Hugo Hartung örökség után

eddig is sok betévedt turista

kereste a Piroska regény

színhelyeit, ez növekedhet

jelentõsen a most körvona-

lazódó kapcsolat hatására.

Szél István polgármester

levélben kereste meg Netz-

schkau önkormányzatát. Ez a

kelet-német település Hugo

Hartung szülõvárosa, mintegy

5000 fõvel, Drezda és Lipcse,

valamint a cseh határ köze-

lében helyezkedik el.  

A német település öröm-

mel vette a magyar megkere-

sést, és tervek szerint 2012-

ben, amikor fennállásuk 325-

ik évfordulóját ülik, ünnepé-

lyes keretek között testvér-

település kapcsolati okiratot

írnának alá Székkutassal. Ezt

megelõzõen még egy elõzetes

tárgyalásra is sor kerül, idén

õsszel. Ezzel a kapcsolattal a

falu közelebb kerül Nyugat-

Európához, és a hozadékok

mindenképpen hasznosnak

és jelentõsnek ígérkeznek. 

A településen mind a mai

napig sok minden emlékezet

a legendás történetre, a szél-

malom, az orvos lak, pusztai

helyszínek, valamint számta-

lan tárgyi emlék, amelyek ki-

állításra is kerültek. Az ország-

ban egyedülálló módon Szék-

kutason szobrot is állítottak az

ismert német író emlékének.

Mindemellett elképzelhetõ

más testvértelepülési együtt-

mûködés kialakítása is, pél-

dául az erdélyi kistelepülések

valamelyikével.

Székkutas Révbe (is) ért 
Jelentõs elõrelépések tör-

téntek Székkutason a testvér

települési kapcsolatokban

az elmúlt hónapban. Szél

István polgármester már

programjában is ígérte en-

nek megindítását.

Egyetlen testvértelepülési

kapcsolata van Székkutas-

nak mindezidáig, a romániai

Rév községgel. A kapcsolat

civil szinten már régóta jelen

van, most ennek felújítására

is sor került. 24 székkutasi

töltött el pár napot nem-

régiben a településen. Õket

baráti családoknál szállá-

solták el. A delegáció láto-

gatást tett a helyi temetõben,

valamint fogadásokon és a

tiszteletükre adott esteken

vettek részt, de lehetõség

volt fakultatív módon a

környezõ nevezetességek

megtekintésére is. A réviek

hamarosan, a Mezi Fesztivál

idején viszonozzák a látoga-

tást, Székkutasra látogatnak,

várhatóan hasonló létszám-

ban. 

Megkeresés is érkezett

Székkutas önkormányza-

tához, egy Szerbiában talál-

ható település, illetve mint

késõbb kiderült, több is, sze-

retne testvértelepülés kapcso-

latot létesíteni a faluval. Ez

még tárgyalás alatt áll, nem

lesz könnyû kiválasztani azt a

szerb községet, amellyel elin-

dulhatnak a tárgyalások. A

román és szerb települések-

kel kötendõ kapcsolatokban

majd a határon átívelõ, határ

menti pályázatok segítségével

lehet elsõsorban gyümölcsö-

zõ együttmûködést kialakí-

tani, de jelentõs lehet az ide-

genforgalomra gyakorolt hatá-

sa is.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a TAMOP 1.3.5 projekt kere-

tében mobil tanácsadó kollégák segítségével tájékozód-

hatnak a kiírt Új Széchenyi terves pályázatokról és

személyes konzultációs lehetõség is biztosított a Csongrád

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjának alábbiak-

ban megjelölt helyszínein.

Hétfõnként:  Hódmezõvásárhely 9-13 óra között

Szentes 9-13 óra között

Keddenként: Mórahalom 9-13 óra között

Csongrád 9-13 óra között

Szerdánként:  Makón 9-13 óra között

Kistelek 9-13 óra között

Csütörtökönként: Szeged 8-15 óra között

Kik igényelhetik ezt a szolgáltatást?

Bármely Magyarországon bejegyzett vállalkozás, elsõsorban

mikro-, kis- és közép-vállalkozások részére.

Hogyan vehetik igénybe ezt a szolgáltatást?

-Telefonon, melyrõl tájékoztatást a Munkaügyi Kiren-

deltségeken kaphat.

-Elektronikus úton (e-mail formájában).

-Személyesen a Munkaügyi központok valamelyikében elõ-

zetes idõpont egyeztetést követõen.

-Személyesen a saját telephelyén vagy székhelyén, elõzetes

idõpont egyeztetést követõen.

Miért jó ez a szolgáltatás?

-A kiírt Új Széchenyi Terves pályázatokról tájékozódhat

közérthetõ nyelven anélkül, hogy órákig kellene a számí-

tógép elõtt ülnie.

-A felmerülõ kérdésekre már a személyes konzultáció során

megkaphatja a választ.

A mobil tanácsadók a Csongrád Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központjának területén végzik tevékenységüket

(6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.)

Elõzetes idõpont egyeztetés a tanácsadókkal munka-

napokon, 8:00-15:00-ig, a 62/561-518-es telefonszámon, vagy

e-mailben lehetséges.

Juhász Tímea JuhaszT@lab.hu

Kohán Dávid KohanD@lab.hu
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Lovagoltak, motoroztak és a hasuk is megtelt

Egy felejthetetlen májusi

délutánra invitálta a Lovas

Klub, az Olvasókör, a Nyug-

díjas és a Motoros Klub a

település legifjabbjait és szü-

leiket, a víztorony és az egész-

ségház melletti területre. A

veterán jármûveket a sport-

pályán lehetett megtekinteni,

a szerencsésebbek oldalko-

csis motorral is utazhattak.

Ezen kívül a gyerekek arcfes-

téssel szépíthették és álcáz-

hatták magukat, rejtvények-

kel, totókkal csiszolhatták az

elméjüket, lovagolhattak és

kocsikázhattak is.

Így tettük ezt mi is, és egy

közel 50 éves nagyatádi féde-

res kocsin utaztuk körbe Szék-

kutast Deák Jánossal, a Szék-

kutasi Lovas Klub tagjával, va-

lamint Móza Mónikával és

lányával, Lengyel Éduával. Pó-
lya Dorinát testvérei, Zsanett
és Laura kísérte el a rendez-

vényre. Mint mondta, szereti a

lovakat, ezért elõször a lovas-

kocsikhoz megy, de természe-

tesen palacsintát is eszik majd,

egyik kedvence a kakaós.

A Nyugdíjas Klub tagjainak

köszönhetõen a palacsinta

sem hiányozhatott a vasárnap

délutánról, a finomságnak ki-

csik és nagyon egyaránt örül-

tek. Kovácsné Rostás Erzsé-
bet, a kulturális és civil ügyek

tanácsnoka kiemelte, igazán

szép esemény, amikor a civil

csoportok összefognak, a

Gyermeknap ennek egy jó

példája. Ezúton szeretne kö-

szönetet mondani mindenki-

nek, aki részt vett az esemény

létrejöttében.

„Amit ígértem, azt be is fogom tartani”
Szél István még a kam-

pánya során ígéretet tett

arra, hogy havi jövedelmé-

nek felét jótékony célokra

fogja fordítani. A telepü-

lésvezetõ lapunknak elárul-

ta, hogy a felajánlása révén

eddig mi valósult meg. 

Székkutason az elmúlt hó-

napokban rengeteg változás

történt, melyhez az is hozzá-

tartozik, hogy a polgármester

közel félmillió forinttal támo-

gatta az intézményeket és a

fiatalokat. Az óvodát 100 ezer

forinttal, melyet többek között

játékeszközökre fordítottak,

az általános iskolában pedig

fejlesztõ játékokat, társasjáté-

kokat és csocsóasztalt is vá-

sároltak a felajánlott 100 ezer

forintból. Mindezek mellett

Szél István a Kármentõ Alapba

szintén 100 ezer forintot he-

lyezett el. 

Az eszközök mellett a

szabadtéri programok és a

tanulmányi kirándulások is

fontosak a tanulók életében.

Június 11-én, szombaton 100

székkutasi diák utazott peda-

gógusok kíséretével Szegedre

a Vadasparkba. A belépõket

és az útiköltséget – 150 ezer

forintot – a polgármester vál-

lalta magára, ezzel is meg-

könnyítve a szülõk helyzetét. –

Ez azért is volt fontos, mert

nagyon sok gyermek nem tud

elmenni nyaralni, s ezzel is

valamennyire próbáltam bol-

dogabbá tenni a nyarukat -

mondta Szél István. A felaján-

lásoknak azonban még nincs

vége, a következõ cél az

óvodában az egyik

mosdóhelyiség felújítása, a

településvezetõ most erre is

gyûjt, melyet még az idén

mindenféleképpen meg sze-

retne valósítani. A következõ

hónapban a már megalakult

egyesületek bankszámláit is

megnyitja a hivatalos bejegy-

zés miatt, illetve a sport-

körnek is felajánlott 100 ezer

forintot, valamint a Gregus

Máté-szobor költségeibe is

beszáll. 

Amikor nem havonta adok,

az nem azt jelenti, hogy nem

akarok adakozni, hanem azt,

hogy összevárok egy nagyobb

összeget, és úgy adom át –

hangsúlyozta a polgármester,

aki azt is elárulta, hogy július

végét követõen, miután

megalakult az alapítványa,

ösztöndíjprogram elindítását

is tervezi, és már a jövõ évi fel-

ajánlásokon gondolkozik.

Családi események
Az elmúlt idõszakban történt családi események Szék-

kutason

Házasságot kötött:

Nagy Attila és Tellér Gina Margit

Elhalálozott:

Fodor Kalatin Székkutas, IV. körzet tanya 145.

Ugráló vár, ügyességi játék és aszfaltrajzverseny is várta

a székkutasi gyerekeket a május 29-én, vasárnap délután

megrendezett Gyermeknapon. Az eseményen nagy sikert

aratott a lovaskocsikázás, és az arcfestés, de többen

megcsodálták a sportpályán kiállított veterán jármûveket is.
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Ki tud többet a község alapítójáról?
A Gregus Máté-emlékév

keretében rendeztek vetél-

kedõt június elsején, szer-

dán délután Székkutason, a

Mûvelõdési Ház nagytermé-

ben, ahol hat csapat mérte

össze tudását, a települést,

és annak alapítóját érintõ

kérdésekben. Az eseményen

jelen volt Gregus Mária, a

mintagazda unokája is. 

150 éve született iskolánk

névadója, Gregus Máté, és

ennek megünneplésére egy

egész éven át tartó rendez-

vénysorozatot terveztünk még

a tavalyi év decemberében.

Ennek egyik állomásához ér-

keztünk a falu alapítójának

életét feldolgozó, „Gregus Má-

té emlékezete” címû vetélke-

dõvel – mondta Tembel Tibor,

a Gregus Máté Általános Isko-

la igazgatója.

A versenyre három csapat

érkezett a Vásárhelyrõl a

HISZK Gregus Máté Tagintéz-

ménybõl, és a székkutasi isko-

la is három csoporttal képvi-

seltette magát. Mivel a Gregus

Máté életére és munkásságá-

ra vonatkozó tudnivalókat

elõre kiadott kötelezõ iroda-

lomból tanulhatták meg a

versenyzõk, így a szerda dél-

utánon a korkülönbség nem

számított. A beadott feladatla-

pokat – melyeket a vendégek,

így Gregus Mária és Rostás
János díszpolgár is kitöltött –

székkutasi pedagógusok javí-

tották, a megoldásokat pedig

Tembel Tibor ismertette a diá-

kokkal, akik ezáltal tanulhat-

tak is az esetleges hibáikból. 

Az iskolaigazgató elárulta,

a helyi lakosok közül többen

jelezték, hogy részt vennének

egy hasonló vetélkedõn, így

még ebben az évben tervez-

nek a székkutasi civileknek

egy „második” fordulót. 

Szántai Balázs a helyi álta-

lános iskola 8. osztályába jár.

Mint mondta, a versenyhez

szükséges anyagot elõre meg-

kapták, így nem jelentett

problémát felkészülni a tár-

saival, Tóth Orsolyával, Tu-
nyogi Dáviddal, Tarczali Le-

ventével és Horváth Zsuzsival. 
Finta Lilla, a székkutasi 8.

osztályos diáklány Tembel
Laurával, Székely Kristóffal,
Molnár Krisztinával és Ba-
ranyi Zsolttal alkotott egy csa-

patot. Lilla elárulta, kiadták,

hogy otthon ki mit olvasson,

és ezeket a szövegeket cserél-

gették egymás között, így

készültek a vetélkedõre. 

A versenyen végül az általá-

nos iskolások arattak sikert,

hiszen õk a Gregus Máté-

emlékév kapcsán jobban el

tudtak merülni a mintagazda

élettörténetében, és az utóbbi

idõszakban szinte naponta

hallhattak személyérõl otthon,

valamint az iskolában. Ettõl

függetlenül a vásárhelyi kö-

zépiskolások is derekasan

helytálltak, és amennyiben a

jövõben lesz újabb megmé-

rettetés, örömmel visszatér-

nek Székkutasra.

Nem vérre ment a verseny
Vetélkedõt szervezett a

Sóshalmi Olvasókör május

28-án délután a régi Sós-

halmi Iskolában a székku-

tasi és vásárhelyi társolva-

sókörök és egyesületek ré-

szére. A megmérettetésen

nem folyt vérre menõ harc,

fõként a jókedv és a közös-

ségi élmény volt a cél. 

Az eseményen a Szék-

kutasi Olvasókör, a Mátyás

Utcai Olvasókör, a Helyõrségi

Mûvelõdési Otthon és két

sóshalmi csapat mérte össze

tudását – tájékoztatta lapun-

kat Szabó Zoltán, a szervezõ

olvasókör elnök-helyettese. A

résztvevõk nem ülték el ma-

gukat, hiszen a mozgás is sze-

repet kapott. Az iskola udva-

rán célba dobás és mocsár-

járás volt a feladat.

Az udvaron tartott erõpróba

után jöhetett az agytorna,

történelmi, mûvészeti és hely-

ismereti kérdések izzasztották

meg a csapattagokat.

A vetélkedõt végül a Ber-

csényi Miklós Honvéd Nyugdí-

jas Klub nyerte.

Megújulhat a Rárósi út

Hirdetmény
Székkutas Község Önkormányzat eladásra hirdeti meg a

tulajdonában lévõ Székkutas, Béke utca 54. szám alatti

önkormányzati lakását.

A lakás eladási ára: 1.350.000,- Ft

Vételi ajánlattal élni: 2011. július 4. napjáig lehet, írásban,

Székkutas, Község Önkormányzat Képviselõtestületének

címezve.

Székkutas Község Önkormányzata

3 kilométer hosszú, kö-

rülbelül 4 millió forint értékû

utat vett át Székkutas Község

Önkormányzata az országos

közútkezelõtõl (Magyar Közút

Nonprofit Zrt.). Erre azért volt

szükség, mert az útrészt Hód-

mezõvásárhely Megyei Jogú

Város Önkormányzata is át-

vette, így a jövõben a két

település együtt pályázik majd

az 5. számú alárendelt út fel-

újítására – tájékoztatta la-

punkat Szél István polgár-

mester. 



II. évfolyam 6. szám6

Megújulás elõtt a Magyar Autóklub
A Magyar Autóklub hét ré-

gióba szervezte a társadalmi

vezetésének tevékenységét.

A Dél-alföldi Régió elnöksé-

gének ülését május 23-án,

hétfõn Székkutason, a Ku-

tasi Puszta Vendégházban

tartották. A megjelentek át-

tekintették a régión belüli

aktuális helyzetet, illetve az

operatív tevékenységet, így

a területhez tartozó mûszaki

állomások munkáját, a tag-

szervezést és a marketing

munkát is. 

Az autóklub nincs könnyû

helyzetben, a személyautók

eladásának darabszáma

visszaesett, és az embereknek

a korábbinál kevesebb jöve-

delem áll rendelkezésükre,

hogy mobilitásra fordítsák. A

körülményekhez fontos alkal-

mazkodni, így márkafüggetlen

javítási tevékenységet kezdtek

el az országban, új alkatrésze-

ket felhasználva, de márka-

megjelölés nélkül – mondta

dr. Kovács Zoltán, a Magyar

Autóklub fõtitkára.

Labádi Ernõ, a Magyar

Autóklub Dél-alföldi Régiójá-

nak országos küldöttje, a

Székkutasi Motoros Szövetség

szóvivõje, szakmai tanács-

adója a rendezvényen elárul-

ta, a motoros szövetség alaku-

lásakor kiemelt támogatóként

jelentkezett a Magyar Autó-

klub. A szövetségnek jelenleg

52 tagja van, és több mint 80

motorkerékpárral rendelkez-

nek. Az autóklub kihelyezett

elnökségi ülésére, a Kutasi

Puszta Vendégház udvarába

15 motorkerékpárt állítottak

ki, melybõl csupán öt fiata-

labb 30 évnél.

Felhívás!

Június 23-án, csütörtökön 18 órakor a Mûvelõdési Házban

közbiztonsági és bûnmegelõzési fórumot tart dr. Rádi
Norbert r. alezredes, a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitány-

ság vezetõje. 

„Raiffeisen Mindenki Ebédel 2010-2011.” pályázat

keretében Székkutas településen 2011. májustól 2011.

októberig valamennyi hétvégén 30 rászoruló gyermek jut

napi 1-1 adag élelemhez.

Köszönjük a Raiffeisen Bank Zrt. jótékony támogatását!

Székkutas Község Önkormányzata

Vadasparki túra 
székkutasi módra

A Gregus Máté Általános Iskola tanulói egy csoportos

kiránduláson vettek részt 2011. június 11-én, szombaton. A

100 gyermek 15 felnõtt kíséretében utazott két autóbusszal

Szegedre a Vadasparkba, ahol nagyon jól érezték magukat,

és rengeteg élménnyel gazdagodtak. 

Tembel Tibor igazgató a

szülõk és a diákok nevében

ezúton is köszönetet mond

Szél István polgármesternek,

amiért lehetõvé tette, hogy a

tanév végének közeledtével

eljussanak a Szegedi Vadas-

parkba.

4 év alatt 4 kilométer járda

Az idei évben 44 kátyút

sikerült kijavítani, és még

mindig maradt körülbelül

10, melyet az idén minden-

képpen aszfaltoznak majd. 

A településen a járdafelújí-

tás is elkezdõdött. Az elsõ

ütemben a Gregus Máté Álta-

lános Iskola környékét, míg a

másodikban az Orvosi Rende-

lõ és a Murgács Kálmán utca

közötti részt betonozták, je-

lenleg pedig a Bacsó Béla ut-

cán zajlanak a munkálatok.

Mindezek mellett az önerõs

járdaépítés keretében 600

méternyi járdának megfelelõ

építõanyag kerül majd kiosz-

tásra – tájékoztatott Szél Ist-

ván polgármester. A felújítás

összege megközelítõleg 1,5

millió forint, a járdafelújítás a

következõ idõszakban is foly-

tatódni fog.  
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Székkutasi gyõzelemmel zárult a Lovasnap
Már reggel fél 9-kor

lódobogásra lettek figyelme-

sek a székkutasiak május 28-

án, hiszen felvonulással kez-

dõdtek a Székkutasi Lovas-

nap eseményei. A szervezõk

egész nap programokkal

várják az érdeklõdõket.

A felvonulás néhány perc-

cel fél 9 után kezdõdött. A

lovasokat nagyon szeretik

Székkutason, ez abból is

látszott, hogy mindenfelé kí-

váncsi szemek kísérték a

kocsikat. Mintegy negyven

perces út után tértek vissza a

konvoj tagjai a lovaspályára,

ahol Szél István polgármester

és Fehér Imre, a Székkutasi

Lovas Klub elnöke nyitotta

meg a versenyt.

A település nagy hangsúlyt

fektet a jövõben a lovas

turizmusra – nyilatkozta la-

punknak Szél István. – Az

eredményes munkához azon-

ban elengedhetetlenek az

olyan jól szervezett progra-

mok, mint a mai – hangsú-

lyozta a polgármester. Hozzá-

tette: a jövõben állandó lovas-

pályát és kiszolgáló létesítmé-

nyeket szeretnének építeni a

községben. 

A megnyitó után az aka-

dályhajtás elsõ felvonásával

folytatódott a nap, a megmé-

rettetésen huszonkilencen

indultak el, ebbõl tizenkét

pónifogat – tudtuk meg Fehér

Imrétõl. Érdekesség, hogy a

környékrõl Székkutas mellett

Nagymágocsról, Hódmezõvá-

sárhelyrõl, Orosházáról, Nagy-

szénásról, Tótkomlósról is

érkeztek versenyzõk, de még

Komáromból is eljöttek a

rendezvényre. 

A délelõtti programokat

izgalmas események követték

délután is. Egy 17 éves fiatal

hölgy szabadon, csak szóra

irányított két lovat a ver-

senypályán. A ló mindent

megcsinált, ha kellett le is

feküdt, még a lábát is rátette a

kislányra, természetesen nem

okozván neki fájdalmat. Ezt

követõen a Nagymágocsról

érkezett mazsorett csoport

varázsolta el a közönséget

színvonalas mûsorával, me-

lyet a csikósok bemutatója

követett.

A délután színfoltja az aka-

dályhajtás II. fordulója volt,

majd a délelõtti és délutáni

versenyek hat legjobbja mérte

össze tudását, és végül

megszületett a végeredmény.

Az okleveleket és a díjakat

Szél István polgármester és

Fehér Imre adta át.

A pónifogat akadályhajtás
eredményei:
I. helyezett: Fehér László,

Székkutas

II. helyezett: Bohák András,

Békésszentandrás

III. helyezett: Bálint László,

Hódmezõvásárhely

IV. helyezett: Sztojka Mihály,

Pusztaföldvár

V. helyezett: Kis Zoltán, Hód-

mezõvásárhely

VI. helyezett: Beréti Andrea,

Kondoros

A kettesfogat akadályhajtás
eredményei:
I. helyezett: Deli Dániel,

Nagymágocsi Lovasklub

II. helyezett: Koncsek Ferenc,

Gádoros

III. helyezett: Kovács Árpád,

Csanádpalota

IV. helyezett: Olasz Lajos,

Hódmezõvásárhely

V. helyezett: Jusztin János,

Újkígyós

VI. helyezett: Vígh László,

Nagyszénás

A pónifogat kategória gyõz-

tese Fehér László lett, a

Lovasklub elnökének a fia.

Fehér Imre lapunknak elárul-

ta, nem is merte verseny

közben nézni a fiát, de abban

biztos volt, hogy esélyes a gyõ-

zelemre, és mérhetetlenül

büszke rá.

Az elsõ helyezett elmondta,

a lovakat szinte naponta

befogja, és gyakorol a helyi

lovaspályán. Szép eredmé-

nyeket ért már el Békés és

Csongrád megyében, de

eddig a falujában nem tudott

soha bizonyítani, évek óta

idén nyert elõször. A Szék-

kutasi Lovasklub tagja csak

amatõr szinten versenyzik, és

a szabadidejét mindig a

lovakkal tölti.
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Nyugdíjba vonulása
után sem tétlenkedett
A Rádió 7 életutakat be-

mutató mûsorának, a

Szõttesnek június 5-én Mol-

nár Imre nyugalmazott me-

zõgazdász, a székkutasi

Polgármesteri Hivatal egy-

kori földügyi ügyintézõje

volt a vendége. A mûsor ap-

ropóján álljon itt néhány sor

Imre bácsiról. 

Harmadik gyermekként

született 1932 novemberében

Hódmezõvásárhely-Kutas

Nagypuszta nyugati szélén

álló tanyában. 1949-ben fejez-

te be általános iskoláját a

Kispuszta Állami Általános

iskolában. A család támogatá-

sával folytatta tanulmányait

Hódmezõvásárhelyen a Beth-

len Gábor Gimnáziumban,

bejárós diákként. Hálát mon-

dott osztálytársainak, akik

befogadták és támogatták a

beilleszkedésben, tanulásban. 

1953-as érettségi után szü-

lõi támogatással tanult tovább

a Gödöllõi Agrártudományi

Egyetemen, ahol 1958-ban

diplomázott. Ma már az agrár-

mérnöki aranydiplomát is

magáénak tudhatja, amelyet

2008-ban a gödöllõi Szent Ist-

ván Tudományegyetemen ad-

tak át. 

A sport végigkísérte fiatal

korában, úgy is, mint labda-

rúgó, és úgy is, mint hosszú-

távfutó atléta és magasugró. A

hortobágyi gyakorló két év

után 1960-ban már Székku-

tason helyezkedett el. Ebben

az évben ismerkedett meg

késõbbi feleségével, Dénes

Lenkével. 1963 decemberé-

ben kötöttek házasságot,

majd négy évre rá született

meg fiuk, Imre. Imre adatátvi-

teli szakmérnök, élettársával

él, és a karrierépítés rögös

útjait rakják. 

Imre bácsi Székkutasról

többé ki sem mozdult, már

ami a munkavégzést illeti, 42

évnyi mezõgazdaságban eltöl-

tött idõ után 1992-ben került

nyugdíjba. De nem nyuga-

lomba, mert helyi ismereteit

kamatoztatandó a székkutasi

Polgármesteri Hivatalban,

mint földügyi ügyintézõ volt a

település ingatlankataszteré-

nek kezelõje. 

Ezen munkáját elismeren-

dõ Szél István polgármester

egy levelet juttatott el a Rádió

7 szerkesztõségébe, amely-

ben megköszönte Imre bácsi

becsületességét, szakmai tisz-

tességét és a településért

végzett áldozatos munkáját. 

A beszélgetés közben ér-

keztek a telefonok, üzenetek,

amelyekben a régi barátok,

osztálytársak, sporttársak üd-

vözölték. Nagy Deák lánya,

Edit Székkutasról, Tasnádiné
Kovács Mária volt osztálytárs,

Labádi Rózsa, Hegedûs Bálint
kollégista társ és Gulyás Jó-
zsef futballista. 

Aki lemaradt a mûsorról,

június 15-én 22 órai kezdettel

meghallgathatja az ismétlést.

Így készül 
egy amerikai sütemény

A vendégváró édesség

receptjével Baginé Kenéz

Tímea kedveskedett az

olvasóknak. A kétgyermekes

anyuka és a családja nagyon

szereti ezt a finomságot,

hiszen még az elkészítése is

könnyû és gyors. 

Hozzávalók:

25 dkg puha vaj

10 dkg porcukor

1 csomag vaníliás cukor

25 dkg liszt

egy csipet só

5 dkg tortabevonó apróra

darabolva

Elkészítése:

A sütõt 180 Celsius fokra

melegítjük. A hozzávalókat

összegyúrjuk, és golyókat for-

mázunk belõle, majd kivaja-

zott tepsibe tesszük. Egy villa

hátával lelapítjuk, majd kö-

rülbelül 20 percig sütjük. Mivel

melegen könnyen törik, így

fontos, hogy hagyjuk kihûlni!

Jó étvágyat kívánunk!


