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Piroschka romantika
Nyitva volt az ovikapu,
be is bújtak rajta
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itt a népdal
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Nem kell félniük
a bárányhimlõtõl
Az iskola a községé marad, de az állam állja a költségeket
A tanévkezdésrõl szóló beszámoló kapcsán elhangzott: a Köznevelési Törvény
módosításából adódóan a háromezer lakosnál kisebb települések általános iskoláinak
mûködtetését az állam átvállalja. A testület állásfoglalásában a mûködtetés átadásáról
határozott, annak is tudatában, hogy az iskola támogatására eddig is évente 23 milliót
kellett fordítani a település büdzséjébõl.
(Írásunk a 2. oldalon)
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Az iskola a községé marad, de az állam állja a költségeket
A nyári szünetet követõ
elsõ, rendes ülését tartotta
szeptember 10-én délután
Székkutas képviselõtestülete, amelyen határoztak a mezõgazdasági start munkaprogram kibõvítésérõl, és
úgy döntöttek, hogy a talajterhelési díjat csak a jövõ év
végétõl teszik kötelezõvé a
településen.
Egy igen mozgalmas nyáron vagyunk túl – fogalmazott
Szél István polgármester, utalva arra, hogy a rendezvények
és szórakoztató programok
mellett számos pályázatot is
készítettek a hivatal munkatársaival. Folyamatosan dolgoznak az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében
megjelenõ pályázatok összeállításán is.
Az ülés keretében a település könyvvizsgálója is megerõsítette: eredményesek a
testületnek és intézményeinek a takarékos gazdálkodás
érdekében meghozott intézkedései. A település pályázik
az ÖNHIKI második ütemére
is. Céljuk, hogy év végére a
forráshiány megszûnjön. A
könyvvizsgáló az elsõ féléves
adatokat értékelve elõnyként
említette, hogy nincs harminc
napon túli tartozás, valamint,
hogy az önkormányzat költségvetésének tíz százalékos
mértékéig segíti a rászoruló
kutasi családokat.
A tanévkezdésrõl szóló beszámoló kapcsán elhangzott:
a Köznevelési Törvény módosításából adódóan a háromezer lakosnál kisebb települések általános iskoláinak mûködtetését az állam átvállalja.

A testület állásfoglalásában a
mûködtetés átadásáról határozott, annak is tudatában,
hogy az iskola támogatására
eddig is évente 23 milliót kellett fordítani a település büdzséjébõl. A döntés eredményeképp a tulajdonjog Székkutasé marad, de valamennyi
költséget a Klebelsberg Kunó
Intézményfenntartó Központ
fog viselni.
A település azonban nem
fogja az iskola kezét elengedni, a szakmai együttmûködés

A testület további egy évet biztosított számukra a rácsatlakozáshoz. Ennek következtében, ha az érintett lakosok
2013. december 31-ig rákötnek a rendszerre, nem kell a
talajterhelési díj szankciójától
tartaniuk. Szél István polgármester hozzátette: a rákötéssel kapcsolatos mûszaki információkat a polgármesteri hivatalban az érdeklõdõk rendelkezésére bocsátják.
Székkutas szerencsés helyzetben van, mintegy harminc-

azok a 35 év alatti helyi polgárok, akik saját földtulajdonnal nem, de õstermelõi igazolvánnyal rendelkeznek.
A térségben 1,7 milliárd forint értékben kerül megújításra az ivóvíz hálózat, amelybõl Székkutas is részesül. A
Hódmezõvásárhely-MártélySzékkutas Önkormányzati Ivóvízminõség-javító Társulatban
Szél István továbbra is elnökhelyettesi posztot tölt be. A
beruházás a tervek szerint
jövõre kezdõdik.

folytatását tervezik a kistérségi
társulással, valamint a járási
oktatásügyi biztossal és a
megyei intézményfenntartóval egyaránt.
Lakossági beadvány érkezett a testülethez: azon lakosok, akik már korábban csatornázott utcákban éltek, de a
rendszerre eddig nem kötöttek rá, aláírásukkal kérték a
képviselõket, hogy a rákötésre
további haladékot kapjanak,
addig is mentesülve a talajterhelési díj megfizetése alól.

hektárnyi föld tulajdonjogával
rendelkezik. A mezõgazdasági bizottság javaslatot tett a
területek felosztásának megváltoztatására, ajánlva, hogy
részüket azok a székkutasi,
fiatal családok kaphassák
meg, akik jövõjüket a településen képzelik el. A testület
két földterületet hirdetett meg
földhasználatra. A bérbeadás
1 éves idõtartamra vonatkozik, 2012. október 15-tõl 2013.
október 14-ig. A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek

A település demográfiai
helyzetét bemutató beszámolóban elhangzott: 2004-ben
lecsökkent a gyermekek születési száma, ez a szám azóta
javuló tendenciát mutat. Ezidáig már több székkutasi
baba látta meg a napvilágot,
mint tavaly, és több anyuka
hordja magzatát a szíve alatt.
Szél István elmondta: az
önkormányzat az intézkedéseivel igyekszik javítani a gyermekvállalási hajlandóságot.

Fejlesztenék a mezõgazdasági start-munkaprogramot
A kistérségi mezõgazdasági startmunka program eredményeirõl a szeptemberi testületi ülésen hallhattak beszámolót a megjelentek. Mint azt Szél István polgármester
elmondta, a mintaprogram a terveknek megfelelõen halad,
a burgonyát felszedték, és szétválogatták. A termésbõl
eddig, több mint 90 helyi, rászoruló család részesült. A
megtermelt gyógynövénybõl tea készül, melyet a községi
rendezvényeken is felszolgálnak majd, így azt a település
apraja-nagyja fogyaszthatja.
A településvezetõtõl megtudtuk, Székkutas Község Ön-

kormányzata másfél millió forintot nyert fóliaházak építésé-

re, hogy a termelési idõszakot
kitolhassák, és primõr termékekben is gondolkodhassanak, ezáltal az is a tervek
közé kerülhetett, hogy az
eddigi 14 fõ helyett 20 fõ dolgozhasson a programban. A
polgármester hozzátette: a
program résztvevõi hölgyek,
nagy részük gyermeket nevel,
és az önkormányzat igyekszik
õket élelmiszer- és ruhaado-

mányokkal is segíteni. Az önkormányzat az elképzelések
szerint a három fóliaház által
megtermelt zöldségek eladásából származó bevételt
visszaforgatná: kazánt vásárolna, hogy a sátrakat fûteni
tudja, vagy további sátrakat
állítana, és a legfõbb cél, hogy
a jövõben a megtermelt bevételbõl a program önfenntartóvá váljon.
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Pityergés és fájdalomdíj
a bárányhimlõ elleni oltáson
Még áprilisban született
meg az a testületi döntés,
amelynek elsõ lépése szeptember 10-én indult Székkutason. A határozat értelmében az önkormányzat
még hangsúlyosabbá teszi
a településen élõ gyermekek egészségnek megõrzését. Hétfõn az óvodába és
családi napközibe felmenõ
kicsik kaptak ingyenesen
bárányhimlõ elleni védõoltást.
A bárányhimlõ minden
korban, amennyiben felüti a
fejét, igen megviseli a szervezetet, a legkisebbek esetében ez pedig még több következménnyel is járhat, ezért
kiemelten fontos az ellene

való védekezés – mondta Szél
István polgármester.
Polgármester kollegái sokszor kérdezik, honnan van erre

forrása az önkormányzatnak,
amire persze az a válasz, hogy
igazából sehonnan, de ezt a
költséget úgy érzik, ki kell gaz-

dálkodniuk a gyermekek,
vagyis a jövõbe vetett hit miatt
is a településen.
Az oltásra érkezett szülõk
kevésbé, a kicsik félve közelítettek a rendelõhöz, ahol
Balla Erzsébet védõnõ segítségével kapták combjukba a
gyerkõcök az oltást. Az oltásnál ugyan eltörött a mécses,
de minden kisgyermek kapott
szüleitõl utána valami fájdalomdíjat, és egyébként mindenki nagyon hõsiesen viselte
a szurit.
A polgármester még elmondta, a vásárhelyi modell
mintájára az akció az õsszel
tovább folytatódik, és megkezdõdik hetedikes kortól a
leányok oltása is HPV ellen.

Ingyenes védõoltás
a székkutasi gyerekeknek
Székkutas Község Önkormányzat támogatásával
2012. szeptember 10-én 12
gyermek vehette fel a két
ütembõl álló bárányhimlõ
elleni védõoltás elsõ dózisát. A példaértékû akció második ütemére 2012. október
29. kerül sor. A védõoltási
program költségeit az Önkormányzat ismét száz százalékban vállalja.
Szél István polgármester
úgy véli, gyermekeink egészsége a jövõnket jelenti. Székkutas Község Önkormányzat
Képviselõtestülete kiemelt figyelmet fordít az egészség
megõrzésére és a betegségek
megelõzésére. Az önkormányzat anyagi forrásainak
függvényében gondoskodik
az egészségügyi és a szociális
ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról. Mindezek mellett
kiemelt figyelmet szentel az
egészséges életmódra nevelés közösségi feltételeinek
elõsegítésére.

Székkutas Község Önkormányzat Képviselõtestülete az
51/2012. (IV.02) ökt. számú
határozatában úgy döntött,
hogy 5 éves idõszakra vonatkozóan a község területén élõ
Családi Napközibe és a helyi
óvodába felmenõ gyermekek
bárányhimlõ elleni védõoltását, valamint a helyi általános iskola 7. osztályos leány
tanulóinak a méhnyakrák elleni védõoltását teljes mértékben biztosítja. A megelõzés
mindkét megbetegedés esetében kiemelt jelentõségû.
A bárányhimlõ az egyik
leggyakoribb fertõzõ gyermekbetegség, amely a közvélekedés szerint jóindulatú
és enyhe lefolyású, ugyanakkor a súlyos szövõdmények
(tüdõgyulladás, bakteriális felülfertõzõdés) sem ritkák. Tavaly hazánkban megközelítõleg 40 ezer fõnél jelentettek
megbetegedést, azonban a
szakértõi vélemények szerint
az esetek jelentékeny hányada nem jelenik meg a kimuta-

tásokban, így a valós érték
akár kétszeres is lehet.
A méhnyakrák jelentõs
társadalmi terhet jelentõ megbetegedés, Magyarországon a
második leggyakoribb daganattípus a 15 és 45 év közötti
nõk körében. A hazai epidemiológiai adatok sajnos elkeserítõek, évente még mindig
mintegy 1200 méhnyakrákos
megbetegedést fedeznek fel,
és ezeknek több mint 30 %-a
halállal végzõdik. Magyaror-

szágon a felfedezett méhnyakrákos megbetegedések
száma és a halálozás ugyan
csökkent, de még így is jelentõsen elmarad a fejlett nyugati
országok értékeitõl (annak
mintegy 2-3-szorosa). Prof. Dr.
Ottó Szabolcs, az Országos
Onkológiai Intézet fõigazgatóhelyettes fõorvosa szerint a
legoptimálisabb az lenne, ha
minden 12 éves kislányt beoltanának egy kötelezõ védõoltási rend keretében.

Családi események
augusztus hónapban
Születés: Lászlai Ferenc Attila és Ambrus Beátának
Mór Márk utónevû gyermeke.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Olasz János Székkutas, Jókai u. 36.
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17 új diákkal indult az idei tanév
A HTKT Klauzál Gábor Általános
Iskola és Óvoda Gregus Máté Tagintézményében a tanévnyitó ünnepséget
az iskola udvarán rendezték szeptember 2-án. Az eseményen megjelent
Szél István polgármester és Patócs
Anikó igazgató is.

Szél István örömmel jelentette be,
hogy az ország kisközségei közül szinte
egyedülállóan idén már a 7. osztályos
lányok térítésmentesen kaphatják meg a
Humán Papilloma Vírus elleni védõoltást.
A diákok továbbra is ingyenesen járhatnak úszásoktatásra, valamint a külterületi
gyerekeket térítésmentesen szállítják
iskolába és haza. Ez 11 óvodást és 22
iskolást érint. „Hiszen tudjuk, a gyermekekbe fektetett energia a község sorsát
nagyban befolyásolhatja a jövõre nézve”
– fogalmazott a polgármester.
Ezután Patócs Anikó lelkesítõ szavait
hallgathatták meg a résztvevõk. Az igazgató összefoglalta a tanév teendõit és
aktivitásra, motivációra, szorgalomra,

kitartásra buzdított mindenkit. Elmondta,
példaként az olimpián szerepelt magyar
sportolók esetét, különös tekintettel a
hódmezõvásárhelyi születésû Risztov
Évára.
Tembel Tibor tagintézmény-vezetõ a
tanévnyitón a gyakorlatias dolgokat ismertette. Elmondta, a megújult Nemzeti
Alaptanterv nagy hangsúlyt fektet a
környezettudatos magatartás kialakítására, a mindennapos testnevelés bevezetésére, a drog-prevencióra, az informatikai ismeretek elmélyítésére, a hon- és
népismeretre és az idegen nyelvekre.

Székkutason egy mezõgazdasági
projekt kialakítására is sor kerül, amelyben a székkutasi diákok elméletben és
gyakorlatban is megismerkedhetnek a
mezõgazdasági kiskerti munkákkal. Ha
ezt kidolgozzák, egyúttal pályaorientációs
modellt is teremtenek.
Ezután a tanulók beosztása következett osztályfõnökök és tantárgyak szerint. Az elsõ osztályt idén 17-en kezdték

meg. Az iskola 136 tanulójából 90-en
kaptak ingyenes tankönyvcsomagot.

Megszépült iskolába
járnak az új tanévben
Egy 5,5 millió forintos pályázat
keretében az iskola fõépületében mosdók kerülnek teljes felújításra, illetve két
tanterem hõszigetelése, nyílászáró-cseréje és fûtés korszerûsítése oldódik meg
még a rossz idõ beálltra elõtt - mondta el
az iskola tanévnyitóján Szél István polgármester. Ez nagy öröm, hiszen a 20092010-es pályázatok során ezen részekre
nem jutott elegendõ pénz. Most viszont
teljes egészében megújul az iskola. Azt is
remélik, hogy még az õsz folyamán
beadásra kerülhet a sportcsarnok és a

sportpályák felújításához szükséges 75
millió forintos pályázat is, amelynek eredményeként 2013 õszétõl jobb körülmények között sportolhatnak a gyerekek.

Nyitva volt az ovikapu
Nyílt napot tartottak augusztus 30-án a székkutasi
óvodában szülõknek és
kicsiknek egyaránt, hogy ne
rögtön az elsõ napon szembesüljenek a környezettel a
legkisebbek – mondta el
Kecskeméti Károlyné intézményvezetõ.
Az iskolához hasonlóan a
következõ hétfõn kezdõdött
az ovi is, de a nyílt napra ellátogató kicsik az elsõ napon
már tudhatták, hol lesz a csoportszobájuk, hová tehetik a
ruhájukat, de ennél sokkal
fontosabb, hogy megismerhették óvónénijüket és a többi
dolgozót. Emellett csoporttársaikkal már ezen a napon
megalapozhatták a leendõ
barátságot.
A szülõknek is remek alkalom adódott megismerkedni
az intézménnyel, a pedagógu-

sokkal, valamint azokkal a
szabályokkal,
amelyekkel
nemcsak a kicsiknek, de az

anyukáknak, apukáknak is
tisztában kell lenniük. Székkutason a több mint ötven ovis

közül tizenöten elsõ ízben
lépték át az épület kapuját az
idén.
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Szél István a társulási tanács új elnöke
Idõközi választást tartottak szeptember 2-án Hódmezõvásárhelyen,
ahol az államtitkári pozíció miatt
lemondott Lázár János helyett Almási
Istvánt választották polgármesternek.
A kistérségi társulás tanácsát alakító
települések vezetõi is tisztújítást
tartottak, ahol Szél Istvánt, Székkutas
polgármesterét választották a társulás
elnökének.
Szél István szeptember 12-i sajtótájékoztatóján elmondta, örömmel vette a
jelölést, azt az egyhangú szavazás után
elfogadta, és elmondta, folytatni kívánja a
Lázár János által megkezdett korábbi
utat. A kistérségi társulás Lázár János
vezetésével több, mint 2 milliárd
támogatást eszközölt a társulási intézmények fejlesztésére.
A társulás elnöke újságírói kérdésre
válaszolva elmondta, a társadalmi munkában ellátott elnöki pozíció és a pol-

gármesteri titulus nem összeférhetetlen
egymással.
A társulás elsõ számú alelnökének
Almási Istvánt választották, második
számú alelnöke pedig maradt Mártély
polgármestere, Balogh Jánosné.
Jelenleg nyolc pályázat van folyamatban, összesen mintegy 570 millió forint
értékben, elsõsorban oktatási és szociális
intézményfejlesztések körében.
Szél István egy sikerrõl is beszámolt. A
Támop 3.4.2 sajátos nevelési igényû gyermekek integrációja nevû pályázatban a
társulás több intézménye konzorciumban dolgozva pályázati támogatást nyert
közel 30 millió forint értékben. A
projektben az iskolák pedagógiai gyakorlata újulhat meg, alkalmazkodva a
különbözõ képességû és tanulási igényû
diákokhoz. A program 2013. november
végéig tart.

Ezt a határidõt tartsák be!
November 30-ig kötelezõ
regisztrálni a termelõknek,
gazdálkodóknak a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdaságiés Vidékfejlesztési Kamara
Csongrád Megyei Szervezeténél – tájékoztatott Kispál
Ferenc, a kamara átmeneti
elnöke.
Az országgyûlés július 12én szavazta meg azt a törvényt, amely augusztus elsejétõl kezdve kötelezõvé teszi a
kamarai tagságot az agrártevékenységet folytató személyek részére. Ekkor nevezte ki
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági- és Vidékfejlesztési
Kamara a Csongrád Megyei
Szervezet átmeneti elnökségének élére Kispál Ferencet.
Az elnökség idõtartama jövõ
év március 31-ig tartana, ám a
megyében már február végén
megtörténhet az új választás.
Az õszi munkák megkezdése miatt a gazdák elfoglaltak,
ezért sikerült november végéig kitolni a regisztráció lehetõségét az agrártevékenységet
folytatók részére, többek
között az õstermelõknek, a
családi gazdaságoknak és a
társasvállalkozóknak. Ez a formaság mindenkinek kötelezõ,
aki érvényes õstermelõi igazolvánnyal rendelkezik. Egye-

dül a magyar vadász, hegyközségi, növényvédõ és állatorvosi kamarák tagjai mentesülnek ez alól – hívta fel a
figyelmet Kispál Ferenc. A

vényvédõ képzés is. Az ide
tartozók számíthatnak területalapú támogatásra, valamint a
kamara pályázatokat ad be,
hogy esetleges megnyerésükkel tovább fejlõdjön, és ezáltal
segíthesse a gazdálkodókat.
A beiratkozáshoz szükséges egy regisztrációs lapot
kitölteni, amelynek tartalmaznia kell az õstermelõ valós
adatait, például földterületének nagyságát, pontos lakcímét és e-mail címét. A papírt

postán, vagy a www.agrarkamara.hu oldalon lehet elküldeni a hivatal felé. Amennyiben az intézet elfogadja ezt a
benyújtott lapot, akkor az
érintetteknek ki kell fizetni az
ötezer forintos regisztrációs
díjat banki átutalás vagy sárga
csekk formájában.
Az õstermelõk a kamara
Csongrád megyei szervezeténél, a falugazdászoknál, valamint a kamarai tanácsadóknál
érdeklõdhetnek.

Pályázati kiírás
termõföldek hasznosítására
Székkutas Község Önkormányzata a tulajdonában lévõ
alábbi két földterületet hirdeti meg földhasználatra a
székkutasi lakosok körében:
regisztrációhoz nem kötelezõ
hivatalhoz fordulni, akár a
termõföldekre is kimennek a
bejelentkezést intézõ falugazdászok, kamarai tanácsadók,
de könyvelõknél is lehetséges
lesz a bejelentés.
A kamarai tagság számos
elõnnyel járhat – folytatta az
elnök. Több tanfolyamot indítanak majd a jövõben, a
tervek között szerepel a mezõgazdasági vontató gépjármûvezetõ tanfolyam, a mezõgazdasági gépész, és a nö-

0121/31-32 hrsz., 3396 m2, 11,55 AK érték
0405/3 hrsz., 6629 m2, 22,53 AK érték
A bérbeadás 1 éves idõtartamra vonatkozik, 2012.
október 15-tõl 2013. október 14-ig.
Bérleti díj összege: 25 kg búza júliusi tõzsdei átlagára/AK.
A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek azok a 35 év alatti helyi polgárok, akik saját földtulajdonnal nem, de
õstermelõi igazolvánnyal rendelkeznek.
A pályázatokat a Székkutasi Polgármesteri Hivatalnál
lehet benyújtani, 2012. október 1-ig.
Döntést a Településfejlesztési, Községrendezési és
Mezõgazdasági Bizottság hoz.
Polgármesteri Hivatal Székkutas
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Itt van az õsz, itt a népdal
Bár még szinte be sem
köszöntött az õsz, máris
megrendezte az Õszi Népzenei Találkozót a Székkutasi Kamilla Dalkör, az
önkormányzat segítségével.
A mostani rendezvény a
tizenkilencedik a sorban,
mondta el Csikós Miklósné
dalkörvezetõ, fõszervezõ. A
szeptember 8-i eseményre
több mint tíz dalkör és
együttes látogatott el az
érdeklõdõ székkutasiak mellett.

A délután Szél István
polgármester köszöntõjével

indult, aki kiemelte, a magyar
öntudat, és ezáltal a fejlõdés,
a jobbá válás legfontosabb
kelléke a dal és a népzene
ápolása, amelybõl a székkutasi rendezvényeken mindig
bõséggel kap a hallgatóság.
A helyi Kamilla Dalkör,
mivel már nagyon jól ismerik,
most nem bemutatkozó mûsorral, hanem igazi különlegességekkel lepte meg a közönséget. Labozár Antal prímás segítségével a községhez
köthetõ népdalok elevened-

tek meg, és meglepõ volt
látni, hogy e nótákat nemcsak

a kutasiak ismerik és éneklik.
A rendhagyó bevonulás és
kezdés után mindjárt egy
németek által is ismert dallam
a „Gimbet-gombot” csendült

helyrõl az Aranykalász Népdalkör, a Pacsirta Népdalkör,
a Belvárosi Napraforgó Népdalkör, az Alkony Népdalkör
Mindszentrõl, a Nefelejcs

fel, amely Hugo Hartung Piroschka regényébõl és az abból készült filmbõl is ismerõs
lehet. A dalok sorában helyet
kapott még nagyon sok Murgács Kálmán nóta, a dalszerzõ
most lenne 99 éves.
A kutasi kamillásokon kívül
még ellátogatott a délutánra a
Földeáki Citerazenekar és
Népdalkör, Hódmezõvásár-

Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar Nagymágocsról, a
Bokréta Népdalkör Orosházáról, a Ruzsa Sándor Népdalkör
és Citerazenekar Szegedrõl,
továbbá Székkutasról a Harmonika Klub és a Kékibolya
Népdalkör. A napot vidám
beszélgetés, zsíroskenyér és
tombola tette még emlékezetesebbé.

Piroschka sem maradhatott ki a programból
A német Netzschkau városából
érkeztek Székkutasra, augusztus 23-án
késõ délután vendégek, akik csütörtökön bejárták a települést, és a
programból nem hiányozhatott egy kis
„Piroschka” romantika sem.
A Radkultur-Zentrum (Kerékpáros
Kulturális Központ) egy kerékpáros civil
egyesületként mûködik, tagjaik pedig
szívesen járják a különbözõ országokat,
városokat. Idén nyáron Magyarországra,
azon belül is, Budapestre és Székkutasra
esett a választásuk. Ines Meier, az egyesület vezetõje elmondta, fiatalabb
korában a családjuk egyik kedvenc idõtöltése az volt, hogy az „Ich denke oft an
Piroschka” címû filmet nézték, és mivel
Hugo Hartung mûvét el is olvasta, már
nagyon kíváncsi volt a kutasi pusztára, és
Székkutasra.
A csoport a Kutasipuszta és az Éva
Vendégházban szállt meg, majd a szerda
esti pihenõt követõen újult erõvel vágtak
neki a programokkal teli csütörtöki
napnak. A Székkutasi Lovas Egyesület

közremûködésével a délelõtt folyamán
lovas kocsikkal járták be a pusztát,
kilátóról szemlélték a tájat, majd közelrõl is
megtekintették a szürke gulyát. A kocsikázás a nagy hõség ellenére is vidáman
telt. A felfrissülést a helyi cukrászda jelentette, ahol a német vendégek fagyival és
üdítõvel hûsítették magukat.
A délutáni program a
falumúzeum megtekintésével zárult, ahol a
„Piroschkával” kapcsolatos dokumentumok,
és plakátok bizonyultak
a legérdekesebbnek.
A nap a Piroska Vendégházban zárult, ahol a
bõséges vacsorát követõen az „Ich denke oft
an Piroschka” címû filmet is megtekintették.
A német egyesület
tagjai csütörtökön délelõtt élményekkel gaz-

dagon hagyták el a községet. A Székkutason eltöltött néhány napra még most
is boldogan emlékeznek vissza.
Ines Meier levélben is köszönetet
mondott Szél István polgármesternek, és
az önkormányzatnak a kedves vendéglátásért és a felejthetetlen napokért.
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A hónap kérdése

Meg vannak-e elégedve
a szemétszállítással?
Vajnai Péterné, varrónõ:
Minden héten kedden szállítják el tõlünk a szemetet, és
minden héten idõben elviszik
a kuka tartalmát. Mi a kisebb,
60 literes edényt választottuk,
mert télen nagyon kevés a
szemetünk, akkor szinte
mindent eltüzelünk. Ezért is
tartom jó lehetõségnek, hogy
lehet választani az edények
között.

nincs sok szemetünk, mert az
élelmiszer nagy részét nem a
boltban vásároljuk, hanem
magunk termeljük meg,
inkább csak tejet és kenyeret
veszünk.
Nagy Károlyné, nyugdíjas:
Tõlünk is hetente viszik el a
szemetet, nekünk 120 literes
kukánk van, amelynek a díja ha jól tudom – 3700 forint
havonta. Meg vagyok elégedve a szolgáltatással, és jó,
hogy a zöld hulladékot is – ha
a kuka mellé tesszük összekötve – elviszi a szolgáltató.
Élni szoktunk a tavaszi és az
õszi lomtalanítás lehetõségével is.

Miklós Istvánné, nyugdíjas: Mi 60 literes kukát tartunk,
úgy tudom, valamivel kétezer
forint felett van a havi költsége, és meg vagyunk elégedve a szolgáltatással. A háztartásban hárman élünk a lányommal és az unokámmal,
és nekünk elegendõ a kisebb
kuka is. A szemetet mindig
pontosan, az adott napon elviszik, ha délelõtt nem, akkor
délután, hétfõn két óra körül
jött a kukás autó. A lomtalanításkor a nagyobb dolgokat is elviszik, ha kirakjuk, ami
segítség a számunkra.

Tisztelt Székkutasi és Kakasszéki lakosok!
TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSI
AKCIÓ ELLÁTÁSÁRÓL
ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜL a háztartásokban keletkezõ
mindennemû darabos hulladék, mely a lakossági rendszeres
háztartási hulladékszállítás keretén belül nem szállítható el.
NEM TERJED KI AZ AKCIÓ

Imre Istvánné, nyugdíjas:
Hárman élünk a háztartásban
a párommal és a fiával, így
nekünk elegendõ a hatvan
literes szemetes. Korábban
nagyobb kukánk volt, de
éltünk a változtatás lehetõségével, mert ez így kevesebbe kerül. Egyébként

- ipari tevékenységbõl, vállalkozásból eredõ hulladékokra
- zöldhulladékokra
- építési törmelékre
- autóroncsra, autógumira
- szerves trágyára
- zsákba töltött háztartási hulladékokra
- veszélyes hulladékokra
(hûtõgép, Tv, elemek, zsírok, festékek)

Székkutasi Magazin
Minden hónap
elsõ péntekén
a Rádió 7 mûsorán,
a 97,6 MHz-en.
Hírek, aktualitások.
Legközelebb:
október 5-én 13.15-kor!

A szállítás lakóingatlanok elõl történik.
A lomtalanítás idõpontja:
2012. október 2. (kedd) reggel 7 órától.
Az akció keretén belüli ingyenes szállítás csak
az érvényes 2012. évre vonatkozó szerzõdéssel,
valamint lejárt fizetési kötelezettséggel nem rendelkezõ
ingatlantulajdonosokat illeti meg.
Kérjük a leüresített ingatlanok tulajdonosait, valamint
közszolgáltatási díjaikat még nem rendezõ ügyfeleinket
NE helyezzék ki a lomokat, mert azok elszállításra
nem kerülnek.
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
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Ma is gyakran a bolttal álmodik
A Rádió 7 Szõttes mûsorában
szeptember 9-én egy ízig-vérig
kereskedõ, Horváth László, a COOP
Szolnok 33. számú Székkutasi ABCjének nyugalmazott boltvezetõje idézte fel élete jelentõsebb eseményeit.
Július 28-án egy dedikált boltos
köpennyel búcsúztatták el munkatársai.

László nyolcadmagával nevelkedett a
kútvölgyi majorban, testvérei között
majdnem a legfiatalabbként, így
nagyszüleit sem ismerhette, de azt tudja
jól, hogy egyszerû parasztemberek
voltak.
Elsõ két iskolaévét Mátyáshalmon
töltötte, majd 1961-tõl Kútvölgyön, az új
két tantermes összevont iskolában foly-

A Községi Könyvtár hírei
A Községi Könyvtár 2012.október hónaptól ismét várja
kézimunka szakkörbe és rejtvényfejtõ klubjába az érdeklõdõket.
Kézimunka szakkör: október 01. (hétfõ) 14,30 óra
Rejtvényfejtõ klub: október 03. (szerda) 14,30 óra.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Községi
Könyvtárban állomány ellenõrzés lesz
2012. október 08-tól - november 02-ig.
A kötelezõ olvasmányok kikölcsönzésére
a leltár elõtt még van 2 hét!
A könyvkölcsönzés és a számítógépes szolgáltatások
(eMagyarország pont) a leltár ideje alatt szünetelnek,

A FÉNYMÁSOLÁS ÉS A FAX SZOLGÁLTATÁS
ZAVARTALANUL MÛKÖDIK!

Mûvelõdési Házi programelõzetes:
október 19. 14 óra: Idõsek Napi mûsor a nagyteremben
17 óra: Haranghy Géza könyvbemutatója az
emeleti kisteremben.

tatta tanulmányait. Egykori játszópajtása
hatására választotta a kereskedõi
szakmát. Az osztályban mindössze hárman voltak fiúk, ketten közülük hentesek, így igencsak elkényeztették a lányok.
1966-ban állt elõször pult mögé
tanulóként, a sorkatonai szolgálat után
két évvel pedig már vezetõként dolgozott, elõbb a vásárhelyi Földszövnél,
késõbb ÁFÉSZ-nél. 1984. január elsejétõl
a Csongrád Megyei Élikerrel lépett
szerzõdéses boltvezetõi kapcsolatba,
évekig üzemeltette a Kertvárosi boltot.
1993-ban pályázta meg és nyerte el a
Promenád ABC vezetõi státuszát, hat
évvel késõbb a Mérleg ABC, 2002-tõl a
Hód ABC vezetõje volt. 2006-tól irányította a székkutasi ABC-t, ahonnan július 28án egy dedikált boltos köpennyel búcsúztatták el munkatársai nyugdíjba vonulása
alkalmából.
Idõsebb fia, László másodmagával egy
mérlegeket fejlesztõ és javító cég tulajdonosa, fiatalabb fiával, Gáborral pedig
most készülnek elutazni Ágnes lányához
Ausztráliába. Nagyon várja már a
találkozást kétéves János unokájával,
nemkülönben nagy izgalom és várakozás
övezi második unokájának érkezését.
Nagyon friss még a nyugdíjas élet, van,
hogy arra ébred, hogy mennie kell a boltba, de ez csak megszokás álomképe.
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