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Megjelenik minden hónapban
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Javul az elektromos
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Közös kincsünk: Petõfi,
Arany és József Attila
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Belevetették
magukat az ovisok
8. oldal
3. oldal

Székkutasnak is hasznos
az új sürgõsségi

Postára adták a csatornázási pályázatot
Április 16-án a székkutasi önkormányzat postára adta a település szennyvízcsatornázásának támogatására vonatkozó pályázatát Budapestre, az Energiaközpontnak, mint
közremûködõ szervezetnek. Az engedélyek beszerzése folyamatban van még, továbbra is
folyamatos az eljárás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. illetve a MÁV felé – tudtuk meg
Hunyák Zsuzsanna jegyzõtõl.
(Írásunk a 4. oldalon)
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Biztonságos a település
Székkutas eddig is jó
közbiztonsága tovább javult
az elmúlt évben – jelentette ki
a település képviselõtestületének április 2-i ülésén dr.
Rádi Norbert, Hódmezõvásárhely rendõrkapitánya. Szél
István polgármester elmondta: a település Vásárhellyel és
Mártéllyal alkotott konzorciuma 1,6 milliárd forintot nyert
az ivóvíz javítására.
Szél István polgármester a
testületnek bejelentette: az
egyik kutasi tanyán több mint
negyven kutyát tart a tulajdonos, a körülmények kivizsgálására a jegyzõ hatósági eljárást
indított. Mint hozzátette, már
több állatvédõ szervezet jelezte: segítenek az ebek helyzetének rendezésében.
A polgármester arról is beszámolt, hogy az ivóvíz minõségét javító programban a
község Vásárhellyel és Mártéllyal közösen 1,6 milliárd forintot nyert.
A tavaly elõtti 56-ról 34-re
csökkent a Székkutason ismertté vált bûnesetek száma, állapította meg beszámolójában Vásárhely rendõrkapitánya. Dr.
Rádi Norbert kifejtette: az esetek között 21-ben vagyon elleni
cselekményt állapítottak meg,
így kijelenthetõ: biztonságos a
település, hiszen a székkutasinál jóval kisebb lakossággal bíró Mártélyon is több bûneset
került a rendõri jelentésekbe.
Az, hogy a közrend ellen 70
százalékkal kevesebb bûn
történt, annak is köszönhetõ,
hogy immár két körzeti megbízottja is van Székkutasnak, és
ha lehetõség lesz rá, még egy
kmb-st szolgálatba állítanak a
településen, továbbá kijelentette: segítségükre volt az eredmények elérésében a székkutasi polgárõrség is. Megköszönte továbbá az önkormányzat segítségét, hogy immár a
községházán mûködik a rendõrõrs, és tavaly 120 ezer forint
támogatást kaptak, amellyel
közel félezer kilométerrel többet járõrözhettek a rendõrök.
Így sikerült megtalálni a fagyos
idõben eltûnt férfit, és a rendõrautó gyakrabban volt látható
a tanyavilágban is.
Rostás Péter alpolgármester
kérdésére a kapitány kifejtette:
eddig is tartottak bûnmegelõzési elõadásokat a „Válaszutak –

Válassz utat!”, a Belügyminisztérium által hárommillió forinttal támogatott program keretében, míg Tembel Tibor iskolaigazgató hozzátette: mind a
székkutasi iskolában, mind Vásárhelyen többször is részt
vettek tanulóik a bûnmegelõzést célzó foglalkozásokon.

A testület a kapitányi beszámolót egyhangúlag fogadta el.
Erre az évre százezer forint
támogatást szavaztak meg a
rendõrségnek és 80 ezer forint
juttatást a polgárõrségnek,
amelyet a két szervezet a
településen végzett járõrözéseik benzinszámlájának fedezetére használhat fel.
Az elmúlt közgyûlésen a
polgármester a jegyzõt kérte
fel, hogy a civil szervezetek számoljanak be, mire költötték az
önkormányzati
támogatást.
Laurinyecz Mihály atya, a katolikus gyülekezet vezetõje elmondta: két keresztet újítottak
fel tavaly, ebbõl az egyik
költségét a támogatás fedezte.
Kovácsné Rostás Erzsébet az
olvasókör nevében közölte:
számos programjuk megszervezésének alapjához járult
hozzá a támogatás, míg a helyi
polgárõr szervezetet vezetõ
Uhrin József megköszönte a
testület tavalyi és idei hozzájárulását is.
A Kamilla Dalkör elsõ CD-jét
készítette el a támogatásból, és
a szervezet vezetõje, Csikós
Miklósné elmondta: készülnek
a jövõ évi jubileumuk megünneplésére: ötven éves lesz a
dalkör. A kertbarát kört vezetõ
Mihály
Ferenc
elmondta:
szarvasi kirándulásukhoz használták fel a támogatást, és
ebbõl segítették a székkutasi
szoborállítást is, míg a sport-

klubot irányító Horváth Zoltán
leszögezte: ebbõl az összegbõl
sikerült a bajnokságba csapataikat benevezni, akik ezt meghálálva a tabellákat vezetik.
A gyermeknapon felállított
ugráló vár bérletét fizette a
támogatásból a lovas klub –
jelentette be annak vezetõje,
Fehér Imre, míg Varjú Imre
megköszönte
a
Vöröskeresztnek támogatást,
de mint elmondta, helyzetük

drasztikusan romlott. Eddigi
támogatóiktól nem kapnak
anyagi forrást, és az egyik helyi
ABC még azt sem engedte
meg, hogy a véradásra hívó plakátjukat kihelyezzék, és közölte: a településen a korábbi
létszám felére csökkent a vért
adók száma.
Szél István polgármester felhívta a szervezetek vezetõinek
figyelmét a pályázatok nyújtotta
lehetõségekre, továbbá arra,
hogy a hivatal munkatársai
segítik ezek összeállításában a
civileket. A beszámolókat a testület egyhangúlag hagyta jóvá.
A Hódmezõvásárhelyi Kistérség tevékenységérõl szóló
beszámolójában dr. Németh
Ágnes referens kifejtette: a
tavalyi évben a legfontosabb
feladatuk a pályázatok segítése
és az intézményi átszervezések
voltak, kiemelve, hogy több,
eddig a kistérség által végzett

feladatot a Katolikus Egyház
vett át. A szervezet a maximális,
1,5 millió forint Leader-pénzre
pályázott, hogy április 29-én
Székkutason hagyományõrzõ
napot rendezzenek meg, és az
Orosházát Kakasszékkel és
Székkutassal összekötõ kerékpárút is támogatásban részesült.
Patócs Anikó, a Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója
a tehetséggondozást és a sportoló diákok más tárgyakból történõ felzárkóztatására beadott
húszmilliós pályázatról számolt
be, amelyhez a polgármester
hozzátette: Székkutas havonta
egymillió forintot spórol azzal,
hogy iskoláját nem önállóan,
hanem a kistérség keretében
mûködteti, és emellett élvezheti az úszásoktatás és több más
szolgáltatás elõnyeit is.
Szél István polgármester
kezdeményezését a testület arról döntött, hogy a kutasi óvodába felkerülõ gyerekek bárányhimlõ elleni védõoltását, és
a hetedikes lányok HPV-védõoltásának költségeit öt éven át
fedezi az önkormányzat. Azon
diákok, akik székkutasiak, de
nem a településen tanulnak,
beszerzési áron, a piaci árnál
jóval kedvezményesebben juthatnak a vakcinához.
Hunyák Zsuzsanna jegyzõnek az elmúlt tíz évben fizetett
szociális juttatásokról adott
összegzése kapcsán Szél István
megállapította, hogy a település
több mint kétszer annyit költ
saját bevételeibõl a segélyekre,
mint egy évtizede, s leszögezte:
akik jobb módúak a településen, segíteniük kell az elesetteket.
A testület a következõ
ülésén dönt, mennyivel és
milyen rendszerben emeljék az
ÖNO-ban felszolgált ebéd árát,
és Ludányi Rozália javaslata
szerint gondosodnak egy másodok tanyagondok szolgálatba
állításáról is.

Családi események
Március hónapban születés nem volt.

Elhalálozás:
Kecskeméti Károly Székkutas, Sztahanov u. 11.
Kovács Pál Sándor Székkutas, Béke u. 49. és
Kulik Dezsõné Petõ Julianna Székkutas, IV. körzet 124.
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Székkutasnak is hasznos az új sürgõsségi
Alig egy hónappal az új
vásárhelyi sürgõsségi osztály megnyitását követõen
fórumot tartottak Székkutason. Az osztály vezetõjét, dr.
Lóczi Gerdát és dr. Kallai
Árpádot az Erzsébet Kórház
fõigazgatóját sok érdeklõdõ
várta március 28-án az általános iskola aulájában.

Az elõadók elsõként elnézést kértek, hogy csak most
jöttek, de már tapasztala-

tokkal is tudnak szolgálni az új
sürgõsségirõl. Dr. Kallai Árpád
kiemelte, azzal hogy sok év
után Vásárhelyen újra mûködik, ráadásul egy ilyen korszerû, új osztály, azzal nemcsak a
vásárhelyiek, de a mindszentiek, mártélyiak és természetesen a székkutasiak is sokat
nyertek.

Székkutas
Orosháza
közelsége miatt választotta
eddig a Békés megye hatá-

rán fekvõ várost, de most
már más a helyzet. A
vásárhelyi kórház szolgáltatásában semmiben nem
marad el, fekvõ és járó beteg

egészségügyi
programban
vehetnek részt.
Dr. Lóczi Gerda a sürgõsségi osztály megbízott vezetõje elõadást tartott osztá-

ellátásban sem, sõt temérdek elõnyt jelenthet a
Vásárhelyhez kötõdés.
Kiemelte, Vásárhelyen 4
éve indult az EVP, aminek
hasznos elemeit már Székkutas is élvezhette, hamarosan pedig egy új kistérségi

lyáról, bemutatta a betegutakat, szólt arról is, kinek
és milyen problémával érdemes felkeresni az osztályt.
Egy virtuális séta során
bemutatta a helyiségeket,
kollegákat, magát az egész
komplexumot.

Székkutasi védjegy lehet a „Piroschka”
A község aktuális ügyeit,
pénzügyi és pályázati lehetõségeit ismertetendõ tartott
Szél István Székkutas polgármestere fórumot április
4-én kora este az általános
iskola aulájában.
A polgármester számba
vette az elõzõ év és évek
pénzügyi mérlegeit, ismertette a település gazdasági helyzetét. Kiemelte, büszke lehet
a testület, hiszen a takarékos
gazdálkodásnak köszönhetõen kevesebb forráshiánnyal
és javuló finanszírozási lehetõségekkel számolnak.
Ugyanakkor a tavalyi esztendõben már lényegesen
többet költöttek szociális juttatásokra, többen kaphattak
segélyt, gyorssegély, szociális
ellátást, vagy éppen téli tüzelõt, és idén húsvéti csomagot

is többen kapnak. Külön fejezetben ismertette azokat a
pályázati lehetõségeket, ame-

vé. Ezek közül kiemelte a
csatornaberuházást, amely az
ünnepek után kerül benyúj-

lyek vagy már beadás-elbírálás szakaszban vannak, vagy a
közeljövõben válnak elérhetõ-

tásra (lapzártánk idején ez
meg is történt). Pályázatoknak
köszönhetõen idén több

rendezvény is támogatásban
részesülhet, valamint számos
fejlesztési célú program is
elindulhat. Többek között a
turisztikai célú 300 milliós,
valamint a sportcentrum felújítását célzó mintegy 55
milliós pályázati lehetõséget
emelte ki Szél István.
A község közrendéjét a
napokban ismerhette meg a
képviselõtestület, nagy vonalakban a fórumon is ismertették a tavalyi év javuló bûnelkövetési statisztikáit, amelybõl kiderült, a térség legbiztonságosabb települése Székkutas.
Szó esett még az egészségügyi helyzetrõl és tervekrõl,
valamint arról a kezdeményezésrõl, amelynek köszönhetõen folyik a „Piroschka” név
levédése.
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Postára adták a csatornázási pályázatot
Április 16-án a székkutasi önkormányzat postára adta a település
szennyvízcsatornázásának támogatására vonatkozó pályázatát Budapestre,
az Energiaközpontnak, mint közremûködõ szervezetnek. Az engedélyek beszerzése folyamatban van még, továbbra is folyamatos az eljárás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. illetve
a MÁV felé – tudtuk meg Hunyák Zsuzsanna jegyzõtõl.
Ez a pályázat 1 milliárd 165 millió forint
összegû, KEOP támogatásból szeretnék
megvalósítani. A pályázott összeg 990
millió forint, ehhez az önkormányzat 175
millió forint önerõt tervezett. Az önerõbe
a Víziközmû Társulat 115 millió forintot
ad, ehhez a lakosok 2008 óta gyûjtik az
érdekeltségi hozzájárulást, van, aki
lakástakarék-pénztárban, van, aki anélkül. A beruházáshoz 30 millió forinttal
járul hozzá Hódmezõvásárhely önkormányzata, mivel a Kakasszéki Gyógyintézet szennyvízcsatornázása is megoldódik
ebben a projektben, illetve a község

önkormányzata is 30 millió forint saját
forrással támogatja a pályázatot. Utóbbi
összegnek az 50 százalékát kedvezmé-

nyes kamattámogatású MFB hitelbõl
szeretnék biztosítani, a fennmaradó 50
százalékot pedig EU önerõalap támogatásból – fejtette ki Székkutas jegyzõje.

Hunyák Zsuzsanna felhívta a figyelmet
arra, hogy van egy új törvény, amely a
víziközmûvekrõl szól, illetve februárban
egy végrehajtási rendelet is kijött, amelynek értelmében tízszeresére növekedett
a talajterhelési díj (annak, akinek az
ingatlana elõtt elmegy a szennyvízcsatorna és nincs rákötve 1200 Ft/m3). Tehát
azokon a területeken, ahol kiépült a
szennyvízcsatorna, mindenkinek kötelezõ rácsatlakozni a rendszerre.
Mivel a pályázati kiírás 2009-es, még
úgy fogalmaz, hogy 92 százaléknak kell 5
év múlva rácsatlakoznia a szennyvízcsatornára, de ezt már felülírták az új
jogszabályok, így mindenki számára kötelezõ a rácsatlakozás.
Székkutason 603 bekötéssel számolnak, 110 lakás már csatornázva van. A
pályázat azokat az ingatlantulajdonosokat
támogatja, akiknél ivóvízbekötés is van.
2013-ban kezdõdhet meg a kivitelezés,
ha minden a tervezett ütemezés szerint
alakul, és 2015-ben fejezõdnének be a
munkálatok.

75 közfoglalkoztatott dolgozik Székkutason
A településen jelenleg 75
fõ vesz részt jelenleg közfoglalkoztatási programban.
Az általuk végzett munka a
mezõgazdasági tevékenységtõl a karbantartói feladatokon keresztül a dülõutak
rendbetételéig széles skálán
mozog – tudtuk meg Hunyák
Zsuzsanna jegyzõtõl.
Az önkormányzat által szervezett Startmunka programokban összesen 20 fõ dolgozik, mivel a téli közfoglalkoztatási projekt áprilisban
véget ért, de majd folytatódik
november-december hónapban. Az intézmények ablakcseréjét, karbantartását és a
téli takarítást, csúszásmentesítést végzi az a 6 fõ, aki március-áprilisban ilyen formában
dolgozott.
A mezõgazdasági projekt
március 1-je óta mûködik 14
fõ részvételével. Kialakult az a
rend, mely szerint 4 napot dolgoznak, az ötödik napon,
szombaton pedig oktatáson
vesznek részt az általános iskolában. Elvetették a vetõmagokat, gépbeszerzésre került
sor, és megtörtént a pályázat-

ban szereplõ terület bekerítése. Õk december 31-ig dolgozhatnak a Startmunka programban.
Április 1-jén elindult a mezõgazdasági utak karbantartása, ami 6 hónapon keresztül
ad munkát 6 fõnek. A külterületi dûlõutak rendbetétele a
feladat, de nem csak ennek a
6 fõnek a munkájára számítanak, gépi munkavégzésre is
sor kerül – mondta el Hunyák
Zsuzsanna.
Az önkormányzati közfoglalkoztatásban jelenleg 8 fõ
dolgozik, õk intézményeknél
illetve közterületen látnak el
feladatokat. 47 fõ vesz részt
az országos közfoglalkoztatásban a Tisza-Marosszögi
Vízgazdálkodási Társulat és
az ATIVIZIG-nél, ahol szintén
december 31-ig kaptak munkát.
A közfoglalkoztatási bér
összege 47 ezer forint havonta, gyermekes munkavállalók
esetében ez az összeg 57 ezer
forint. Szakmunkás munkakörben illetve munkavezetõként alkalmazottak pedig
60300 forint bért kapnak ha-

vonta. A béreket heti megbontásban fizeti az önkormányzat.
A mezõgazdasági startmunka projektre összességében 16776770 forint állami
támogatást kapott Székkutas.
Eszközbeszerzés keretében
eddig vetõmagokat, kéziszerszámokat, munkaruhát, mezõgazdasági
munkagépet,
dróthálót, locsolótömlõt, szivattyút vásároltak.
A téli Startmunka program
2880000 forintból valósulhat
meg. Elsõ két hónapos idõtartama alatt a nyílászárók cseréjéhez szükséges faanyagot,
ablaküveget vásárolták meg,
A Községi Könyvtár és a
Székkutasi Olvasókör
Labozár Antal verses
kötetének megjelenéséhez
a Könyvtárban valamint
a Civil vezetõk és
megbízottak megrendelést
vesznek fel.
- 1200 Ft/példány A könyv 2012. július 14-én
a Mezi fesztiválkor kerül
bemutatásra.

illetve elkészítésük megkezdõdött.
A mezõgazdasági utak
rendbetétele címû projekt
4320000 forint támogatási
összegben részesült.
Összesen tehát közel 24
millió forint támogatást kapott
Székkutas
önkormányzata
2012-ben a Startmunka mintaprogramok megvalósításához.
Adó 1%-ának felajánlása
Ezúton közzé tesszük a
Székkutason
mûködõ
egyesületek, alapítványok
adószámait és egyben
kérjük, hogy adója 1%ával támogassa mûködésüket, mivel céljaikkal a településünk érdekeit, fejlõdését szolgálják.
A támogatásukat elõre is
köszönjük!
Székkutasi Olvasókör
18479469-1-06
Tömegsport Club
Székkutas 19082143-1-06
Székkutasi Gyermekek
Tanulását és Mûvelõdését Segítõ Alapítvány
18470312-1-06
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Székkutas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetõtábláján a közzétételre került
az egy éven túli, 10.000 forint feletti helyi adó illetve gépjármûadó tartozással rendelkezõ adózók
neve, címe és a tartozás összege.

Az õstermelõk 12 százalék kompenzációt kapnak
Székkutas Község Önkormányzat
Településfejlesztési és Mezõgazdasági
Bizottsága szervezésében tartottak
fórumot a gazdáknak a településen
március 28-án délután. Az aktuális és a
várható változásokról, újdonságokról
Kispál Ferenc, a Magosz választmányi
elnöke beszélt a jelenlévõknek.
Az elõzõ fórumot kisebb helyiségben
tartották, de most a Mûvelõdési Ház
nagytermét jelölték ki, hiszen számítottak
a nagy érdeklõdésre, mondta el Rostás
János
települési
képviselõ,
aki
köszöntötte az érdeklõdõket és az elõadókat, majd rögtön aktuális jó hírrel is
szolgált, mint beszámolt folytatódhatnak
a környéken a földes utak kezelési, helyreállítási munkálatai, és erre a jövõben
további források válnak elérhetõvé.

Kispál Ferenc az újdonságokról szólva
kiemelte, aratás körül vezetik be a fordított áfát, ami a gabonákat és olajos
magvakat érinti. Azt még nem lehet
tudni, milyen formában jelentkezik a
vállalkozásoknál, de az õstermelõk 12
százalék kompenzációt kapnak.
Növekvõ szakemberhiány jelentkezik
az ágazatban, ezért ennek leküzdésére
lépéseket tesznek, és a megfelelõ számú, minõségû szakemberképzésben
látják a megoldást. Hasonlóan nagy
reményeket várnak a nemrégen
megjelent Darányi Tervtõl, mely a családi gazdaságoknak jelenthet kitörési
pontokat.
Kispál Ferenc továbbá szólt a készülõ
agrárkamarai törvényrõl és a szabályozásokról, az idei évre érvényes terü-

letalapú támogatásokról, valamint a
közös uniós agrárpolitikáról, amely a
következõ évektõl határozza meg a
tagországok gazdálkodását. Kiemelte,

úgy tûnik, minden uniós mezõgazdasági
szakember amellett van, hogy a támogatások mértéke ne csökkenjen, és ez
örvendetes.

A székkutasiak kisebb önrésszel pályázhatnak
A Vásárhelyi kistérségben
nyíló 3. tengelyes pályázatokról tartottak fórumot
március 27-én kora este
Székkutason a Mûvelõdési
Ház emeleti különtermében.
Benkõ Zsolt, a Vásárhelyi
Vidék Jövõjéért Egyesület
munkaszervezetének elnöke
kiemelte, elsõsorban Székkutas és Mártély vállalkozásai
számára nyílnak források,
mintegy 70 millió forint
összegben. A két település
között mindössze annyi a különbség, hogy Székkutas hátrányosabb volta miatt a helyi

vállalkozók kisebb önrésszel
juthatnak pályázati források-

A hónap kérdése
Gábor Attila
(43) munkanélküli: Ugyan nem
érintett ezen a téren, de örül ennek a kezdeményezésnek. Mivel
a gyermeke fiú,
így a HPV elleni
oltásra
nincs
szüksége, és az
óvodás korból is már jócskán kinõtt. Attila
úgy véli, sokan vannak, és egyre többen
lesznek, akik anyagi okokból nem oltatják
be gyermeküket.

hoz. Székkutason 65 % lehet a
maximális
támogatottság
mértéke, míg mártélyi székhelyû vállalkozás esetén 60 %.
Bakos Tamás, a Széchenyi
Programiroda regionális vezetõje szerint jó tapasztalatokkal
rendelkeznek, és számos siker is segíti az irodát abban,
hogy nem csak a nagy cégeknek, vállalkozásoknak, de
mikro- és kis vállalkozások
számára is hathatós segítséget
nyújtsanak.
A pályázatokon a legfeljebb
tíz fõt foglalkoztató mártélyi és
székkutasi vállalkozások in-

dulhatnak összesen 70 millió
forintért, amelybõl épületet
bõvíthetnek, fejleszthetnek,
vagy a mûködésükhöz szükséges berendezéseket vásárolhatnak Mártélyon 60, míg
Székkutason 65 százalékos támogatással az ott székhellyel,
illetve telephellyel rendelkezõk. A minimálisan pályázható
összeg egymillió forint, a
pályázati maximum 20 millió.
Ez az összeg már jelentõs
beruházást képvisel, tette hozzá Benkõ Zsolt, amibõl már
telephely vagy ingatlanfejlesztés is megvalósítható.

Mi a véleménye arról, hogy Székkutas önkormányzata
térítésmentesen biztosítja az óvodások számára a bárányhimlõ, a 7.
osztályos iskolás lányok számára pedig a HPV elleni védõoltást?

Juhász Nagy
Jánosné
(58)
megváltozott munkaképességû, jelenleg munka nélkül: A bárányhimlõ
elleni oltással kapcsolatban jó tapasztalatai vannak,
így annak beadását helyesli, viszont
a HPV elleni injekcióval szemben vannak
fenntartásai. Interneten olvasta, hogy nem
minden esetben hatásos a vakcina, illetve
hogy az oltással olyan anyag kerülhet a szer-

vezetbe, amelyre az
nem jól reagál.
Szalkai Erzsébet
(60) nyugdíjas ápolónõ: Nagyon helyesnek tartja a képviselõtestület döntését. Annak idején minden
védõoltást beadatott
a gyerekeknek. Munkája során találkozott
olyan betegekkel, akik egykor nem kapták
meg a gyermekoltásokat, és felnõttként támadta meg õket a betegség, ami súlyos
szövõdményekkel járt.
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A puszta ámulatba
ejtette és megigézte
Mihály Lászlóval együtt a
hódmezõvásárhelyi születésû
Szenti Tibor is március 15-én
lett Székkutas díszpolgára. Az
író, néprajzkutató szerint ez
az elismerés a legnagyobb érzések közé tartozik. „Valami,
ami alulról jött, mégis felülrõl
érinti az embert. Alulról jött,
mert azok az egyszerû emberek adták, akiket gyerekkorom óta jól ismerek, tisztelek
és szeretek.” – fogalmazott.
Hozzátette: „Nem történt
más, hogy az a puszta, amelyet én legjobban szeretek,
most utánam nyúlt” – a szó
igaz, õszinte értelmében".
Dédszülei Kopáncson laktak
egy kis tanyában, így már gyermekként kapcsolatba került a
paraszti élettel. Hamarosan rá
kellett arra jönnie, hogy hasonló emberek nem csak Kopáncson éltek, hanem sokkal
rosszabb körülmények között a
pusztán is. Amikor felnõttként
kiment a pusztába, ott olyan
világot talált, amely ámulatba
ejtette, és egyben meg is igézte.
Azóta minden évben legalább
kétszer kilátogat ebbe a
világba. Van egy kedves barátja, Kotymán László természetvédelmi õr, aki terepjáróval
viszi végig az õrzetõjén.
Amikor a 80-as évek elejére
összegyûlt egy csomó emléke,
a székkutasi mûvelõdési központban fotókiállítást rendeztek
képeibõl, amelyek arról a tájról
készültek, ahol a kutatásait
végezte, és az ott élõ embereket örökítették meg. Ezekbõl a
fotókból jó néhányat át is adott
a községnek. Ettõl kezdve egyre
jobban elmélyült a kapcsolat a
kutasiakkal, az utóbbi idõkben
szinte minden õsszel átjár
Székkutasra néprajzi témákban
elõadást tartani.
Forgatókönyve alapján készült egy film Rostás Jánosról,
aki fehérgárdista volt, ezért
minden létezõ elnyomó rendszert végigjárt a Rákosi-börtöntõl az ÁVÓ-ig. Szenti Tibor elõször Nagy Jocó operatõrrel
jutott el hozzá, amikor a Fehér
Gárda mozgalomról készítettek
filmet, majd Siklósi Szilveszter
rendezõvel tért vissza, és a
„Megszegem Janikámnak” már
kimondottan Rostás János élettörténetét dolgozta fel. Persze

Elsõ pónilovát
kölcsönökbõl vette

más kisebb-nagyobb filmeket is
forgattak más rendezõkkel is a
környéken.
„A puszta olyan számomra,
mint amikor itt Vásárhelyen
felülök a biciklimre, és elmegyek Tabánba vagy Susánba,
része az én életemnek és
annak az anyavárosnak, amelybe én születtem” – vallja az író,
néprajzkutató.
A székkutasiakat így jellemezte: „Lelkes, befogadó, szeretetteljes emberek. Minél egyszerûbb, szegényebb emberek portáján jártam, annál inkább éreztem azt a melegséget, ami felém

Hívták Maszeknek, Szamarasnak, végül a Pónilovas
Lacika név ragadt rajta. A 72
éves Mihály László március
15-én vehetette át a díszpolgári címet Szél István polgármestertõl. A község közismert
és szeretett lakosának élete
sok-sok munkával telt, folytatva a családi hagyományt.
László Csicsatéren született
egy 300 éves tanyába, parasztcsaládba, õ maga is földmûves
munkát végzett gyermekkora
óta. Amint hazaérkezett az
iskolából, lecserélte a tiszta
ruhát, és mezítláb terelte a

áradt. Miután én is ilyen nyomorult, kisember családból származom, úgy éreztem, nem csak
hogy befogadtak, de magukkal
egyenlõnek tekintettek. Ezek az
emberek nem adatközlõimmé,
hanem vallomástevõimmé váltak. Olyan vallomásokat osztottak meg az életükbõl, amelyeket
talán soha, még a családjuknak
sem mertek elmondani.”
Szenti Tibor legfrissebb munkái is a pusztához kötõdnek. A
Vásárhely Történeti Monográfiának eddig két kötete jelent meg,
a harmadik és a negyedik, a
néprajzi kötet is készül. Utóbbiban õt bízták meg a vásárhelyi
pusztáról szóló fejezet megírásával. A 60-as évektõl a 90-es évekig színes képeken is bemutatja
azt a világot, amelyet megismert.
Jelenleg egy másik nagy több
kötetes monográfián dolgozik,
amely teljes mértékben saját
anyaga. A betyárokról szóló három kötet közül az utolsó, a Betyártörténetek már megjelent, a
többivel is szeretne még idén elkészülni.

libákat, meg a birkákat. Ahogy
cseperedett, jött az aratás. A
nagyobb gyerekek hajtották a
lovakat, a kisebbek pedig a
kévét hordták össze keresztekbe. Aztán jött a kukoricatörés, a trágyahordás.
1959-ben, amikor beütött a
téeszvilág, betagosítottak mindent. Mikor elvitték az utolsó
lovat is, megfogadta, hogy nem
fog a kezébe gyeplõt, de nem
sokkal azután, hogy bekerült a
szövetkezetbe, kocsis lett. Sokat kellett dolgoznia, még a
lánya születésekor is beosztották kanászkocsisnak, így ahelyett, hogy az újszülöttet megnézhette volna, trágyát hordott
a kanászteleprõl.
1972-ben költöztek be Székkutasra. Ekkor már özvegy volt,
a lányát a szülei segítettek
nevelni. 16 év után került össze
Lencse Erzsikével, akivel 30
esztendeje élnek boldog házasságban.
A betelepüléskor már volt
szamara, és kevés volt a fuvaros a községben. Mikor például

idõs embereknek 2-3 mázsa
szenet kellett szállítani, szóltak:
„Gyere, Maszek!” – és õ ment. A
téeszben ledolgozott nyolc óra
után a szamarakkal fuvarozott
második mûszakban. „Nagyon
tudni kellett velük bánni, de
hálás jószágok voltak” – emlékezett vissza.
Kovács Imre agronómus
hívta fel a figyelmét a Szántódpusztán rendezett póniló
árverésre. Innen is, onnan is
kapott egy kis kölcsönt. A
kiválasztott sárga ló árát nagyon
felsrófolták, így aztán óvatosabb lett, a következõ kiszemeltnél nem licitált, csak amikor már vissza akarták vezetni.
Így 32500 forintból vette meg az
elsõ póniját, a Fakót. A székkutasiak jóságából tudta hazahozni. Egyik adta az utánfutót,
másik az autót. Budapestrõl a
két szamár árából szerzett még
egy fekete pacit, és a kis lovakkal szállította a szenet. Mikor május 1-jén befogott a hintóba, és a lányával átkocsiztak
Vásárhelyre, nagy szenzáció
volt, mivel akkoriban nem sok
pónit lehetett látni.
Aztán Kucsora István meglátta egy lóversenyen, és rávette, hogy hajtson fel a pályára. Õ
maga ült fel hátul a kocsira,
hogy irányítson. Így kezdett el
Pónilovas Lacika lovas versenyekre járni. Nyolcszor volt
Pusztaszeren, és mindig „lábon” ment. Mindszentre, Orosházára vagy Vásárhelyre is mindig kocsival hajtott át.
Nyugdíjba vonulása után is
folytatta a fuvarozást. A gépkorszak miatt a szállítmányozásban már nem kellettek a lovak,
de a dudva- és takarmányhordásra nagyon jók a kis pónik. 50
aranykoronás földön gazdálkodik, tehenet is tart.
Amikor értesült arról, hogy a
képviselõtestület milyen elismerésben részesíti, úgy gondolta, nem érdemli meg ezt a
kitüntetést. Mikor a díszpolgári
címet nemzeti ünnepünkön
átvette, nagyon meghatódva
köszönte meg. Hálás azoknak,
akik erre a kitüntetésre felterjesztették, és akik odaítélték
neki. A székkutasiakra is szeretettel gondol, hiszen állítása
szerint, ha a lakosság nem
karolja fel, sehol nem lenne.
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Egészségmegõrzõ
programokra pályáznak
Az Egészséges Vásárhely
Programhoz való csatlakozással számos lehetõség
nyílt meg Székkutas elõtt,
amely a helyi lakosok egészségi állapotának javítását,
egészségmegõrzését szolgálják. A szûrõvizsgálatok és
egyéb rendezvények fedezetét pályázati forrásból kívánják elõteremteni.
Kistérségi szinten 125
millió TÁMOP pályázat segítségével szeretnének programokat szervezni, amelynek
keretében egy egészségmegõrzõ iroda koordinálná a
térségben élõ emberek egészségügyi vizsgálatait. Ilyen
módon az EVP mûködése is
finanszírozható lesz az elkö-

vetkezõ években – mondta
Szél István.
Székkutas polgármestere
megemlítette, hogy a településre vonatkozóan is van egy 10
millió forintos pályázat, amelynek révén szeretnének különbözõ szûréseket és vizsgálatokat (például szemészeti vagy
nõgyógyászati) kihozni a községbe. Tervezik egy egészséghét szervezését sportfoglalkozásokkal, tájékoztató elõadásokkal, fórumokkal, valamint
az Egészségházban kialakítanának egy szobát, ahová olyan
eszközöket
vásárolnának,
amelyek az egészségmegõrzést és egészségjavítást szolgálják. A programokba a Herbáriát is szeretnék bevonni.

Az önkormányzat állja
az oltás költségeit
A székkutasi képviselõtestület legutóbbi rendes
ülésén egyhangúlag elfogadta Szél István polgármester javaslatát, hogy a
településen élõ és a helyi
iskolába járó 7. osztályos
lányok Hódmezõvásárhelyhez hasonlóan megkaphassák a humán papilloma
vírus (HPV) elleni védõoltást.
Továbbá a székkutasi lakhelyû, a helyi óvodába felkerülõ óvodásokat is az önkormányzat költségére oltják
be bárányhimlõ ellen.
A méhnyakrákot okozó
HPV elleni védekezés három
oltást jelent, a himlõ elleni

kettõt. Szél István lapunknak
elmondta, hogy ez éves szinten megközelítõleg 700 ezer
forintot jelent. A HPV elleni
injekciók gyermekenként körülbelül 45 ezer forintba kerülnek, a himlõ elleniek pedig
14 ezerbe. Úgy gondolják
ezzel az adófizetõk pénze jó
helyre kerül, hiszen a cél a
székkutasi gyermekek egészséges jövõje. A polgármester
megemlítette, hogy jelenleg
az óvodában, ha az egyik gyermek megkapja a bárányhimlõt, a többieket is megfertõzi.
Mindkét betegség elleni oltást
a gyerekek már az idei évtõl
megkapják.

Javul az elektromos szolgáltatás a Mágocsi úti mentén
Székkutason az I. körzet
40-43. számú ingatlanoknál
fog a most zajló elektromos
hálózat fejlesztése minõségi
változást jelenteni az ott
élõk mindennapjaiban –
tájékoztatott Rostás Tibor
településfejlesztési ügyintézõ.
Ezen ingatlanok még a TSZ
virágkorában épültek az ott
dolgozók hajlékául, és mára

több lakásban is egy idõpontban beindítanak, üzemeltetnek egy nagyobb fogyasztású
elektromos berendezést (pl.
mosógépet), a szomszédos
ingatlanokban lecsapódnak a
biztosítékok, idõlegesen elmegy az áram.
Ezzel egy idõben szintén
fejlesztésre kerül a terület
közvilágítási rendszere is. Az
ingatlanokhoz vezetõ bekötõ-

elõtt kerül kihelyezésre, míg a
másik a bekötõút középsõ
részén, a hajdani TSZ üzem
becsatlakozó mellékútjánál
lesz kiépítve, ezzel is növelve
az ott élõk biztonságérzetét.
Ezen fejlesztésekhez a székkutasi önkormányzat 300 ezer

forinttal járult hozzá, és éves
szinten várhatóan 100 ezer
forint kiadást jelent a közvilágítási hálózat fenntartása.
A fejlesztések kivitelezése
jelenleg is zajlik, a munkálatok várhatóan április végére
fejezõdnek be.

MEGHÍVÓ
A Székkutasi Olvasókör tisztelettel meghívja Önt és
Kedves családját
A Székkutasi Mûvelõdési Házban
2012. április 29-én 16 órakor tartandó

IV. Hagyományõrzõ
Gyermek Tánc Gálára
Fellépnek:
• Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kaláris
Néptánccsoportja Orosháza;
• Bessenyei Ferenc Mûvelõdési Központ: Tökmagok, Bóbita,
Kiscsillag, Kalamajka gyermek Néptánccsoportjai Hódmezõvásárhely;
• Székkutasi Olvasókör: Napsugár gyermek Néptánccsoportja;
• Szilver Team Székkutasi gyermek Tánccsoportja

ez a hálózat teljesen elavulttá
vált, nem képes kielégíteni az
itt lakók villamosenergia szükségletét (mikró, tv, mosógép,
számítógépek, stb.). Jelenleg
elõfordul, hogyha egyszerre

útra kettõ darab új lámpatest
kerül elhelyezésre. Jelenleg
ez a kb. 400 méter hosszú
útszakasz teljesen kivilágítatlan. Az egyik a Mágocsi út
sarkán lévõ hajdani kisbolt

Vendégszerepel:
• Lányi Lajos Közhasznú Népmûvészeti Egyesület
Árendás Néptánccsoport Hódmezõvásárhely
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk:
Támogató jegyek 200-Ft, 500-Ft.
a Szervezõk
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Megmenekültek az éhezõ kutyák
Több tucat éhezõ kutyát
találtak április 1-jén egy székkutasi tanyán, az állatok egy
részét félméteres vagy rövidebb láncon, madzagon az
épületekben tartotta gazdájuk – közölte Kecskeméti
Krisztina orosházi állatvédõ.
A csontsovány állatokat az
állatvédõk megetették, és vizet
is adtak nekik. Megpróbálták
megtalálni a kutyák gazdáját,
de nem jártak sikerrel. Ahhoz,
hogy el lehessen szállítani az
állatokat, a tulajdonos lemondó

nyilatkozatára is szükség van tudatta Kecskeméti Krisztina.
Szél István polgármester
elmondta, még aznap felhívták
az állatvédõk, miután lakossági
bejelentést kaptak az áldatlan
állapotokról. Az esetrõl az önkormányzatnak nem volt tudomása, de személy szerint
mélységesen megdöbbentette
az ügy. Mint kiemelte, minden
hasonló magatartást elítél, így a
képviselõtestületi ülésen is
egyik fõ témaként tárgyalták az
esetet. Kezdeményezik, legye-

Mindenki beülhetett
a tûzoltóautóba

nek a közeljövõben feltérképezve a hasonló tanyák, hogy
ne fordulhasson elõ ismét ilyen
eset.
Az állatok megmentése érdekében – példaértékû összefogással – a hatósági fõállatorvos, a Felelõs Állattartás
Nemzeti Civil Program vezetõje
és Székkutas Önkormányzata
közösen dolgozott ki egy intézkedési tervet. A szabadon
kószáló kutyákat mobil kerí-

tések segítségével fogták be,
illetve ugyanitt 14 napos megfigyelés alá vonták az állatokat.
Az ebeket a megfigyelési idõ
alatt beoltották és chippel jelölték meg. Az állatok hamarosan
ideiglenes, majd végsõ gazdához kerülhetnek. A sajtóban
megjelent rémhírekkel ellentétben szóba sem került a kutyák
leölése. Az összefogás, a hatóság és a civil állatvédõk együttmûködése bizonyítja, hogy a
székkutasihoz hasonló sajnálatos esetek is végzõdhetnek
jól.

Közös kincsünk: Petõfi,
Arany és József Attila

Munkanap volt március 24-én, szombaton, így
a diákok is kénytelenek
voltak iskolába indulni
reggel, a székkutasi iskolások mégsem szomorkodtak, hiszen csak az
elsõ két órájuk volt megtartva. A tanítás többi részében rendvédelmi napot tartottak nekik a tûzoltóság és a rendõrség
szakemberei.

Belevették magukat az ovisok
A tavalyinál tízszer több diák
kapott ajándék vetõmag csomagot a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségétõl, a szaktárca támogatását is élvezõ
„Vesd bele magad!” mozgalom
keretében. A székkutasi gyermekek március 22-én vették át
és ültették el a vetõmagokat a
községi óvodában. Mivel ezen

a napon ünnepelték a Víz
Világnapját is, két hasznos dolgot is megtanultak ezen a
napon a székkutasi ovisok,
mondta el Kecskeméti Károlyné, az óvoda vezetõje. Huszonegy iskolás a szüleivel együtt
vehette át a magokat, míg az
ovisok két csomag vetõmag
felett rendelkeztek.

A Székkutasi Olvasókör és
a Községi Könyvtár április 12én délután rendezte meg
kulturális mûsorát a Mûvelõdési Házban a Költészet Napja
alkalmából. Az óvodások verseket, körjátékokat adtak elõ,
az iskolások Petõfi és Arany

verseket szavaltak, a nyugdíjas klub tagjai pedig kifejezetten József Attila versekkel
készültek, mivel elõzõ nap a
vásárhelyi városi könyvtár
versenyén szerepeltek szép
eredménnyel.
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