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Új fejlemények a székkutasi bűncselekményben
Újabb állomásához érkezett Székkutas legnagyobb gazdasági bűncselekménye, amely-

ről Szél István polgármester sajtótájékoztató keretében számolt be lapunknak. 821 
székkutasi polgár öt éve vár a pénzére, de mindeddig hiába. Több mint százmillió tűnt el.

(Írásunk a 5. oldalon)

Jókedvet is szüreteltek
(8. old.)

Egy nap hat babát köszöntöttek
(6. old.)

Viszonozták a látogatást 
(5. old.)

Sopronba is elvitték a Napsugárt
(7. old.)
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Két év munkája a mérlegen – Interjú Szél István polgármesterrel

2010. október 10-én tette 
le az esküt és kezdte meg 
munkáját a jelenlegi szék-
kutasi képviselőtestület. A 
négy éves ciklus felénél jár-
va kértük fel Szél István pol-
gármestert az eltelt időszak 
összegzésére. Az elvégzett 
munka felidézése ugyanak-
kor némi előre tekintésre is 
alkalmat adott, így szó esik 
többek között az új házior-
vosról, a közeljövő nagy be-
ruházásairól és a test-vérte-
lepülési kapcsolatok bővíté-
séről.

Kutasi Hírek: Az elmúlt 
két évben a leglátványosabb 
változások talán az oktatás-
ban történtek. Melyek voltak 
ezek közül a legnagyobb ha-
tásúak?

Szél István: A több mint 
egy évvel ezelőtt történt fenn-
tartóváltás a legfontosabb. A 
Gregus Máté Általános Iskolát 
és Óvodát egyöntetű képvise-
lőtestületi igennel adtuk át a 
Hódmezővásárhelyi Többcélú 
Kistérségi Társulásnak. A dön-
tés súlyosabbik része a költsé-
gek csökkentése érdekében 
végrehajtott létszámleépítés 
volt, mely sajnos szükséges 
volt ahhoz, hogy a település 
költségvetését mederben tud-
juk tartani. Január elsejétől 
újabb változás következik. A 
háromezer fő alatti települé-
seknek kötelezően át kell ad-
niuk a magyar állam működte-
tésébe az oktatási intézmé-
nyüket. A tulajdonos továbbra 
is a község marad, a működte-
tés viszont átszáll az államra. 
Az óvodát viszont teljes mér-
tékben az önkormányzat mű-
ködteti és finanszírozza. 

KH: Az oktatásban kor-
szerűsítésre, eszközbeszer-
zésre sikerült forrást talál-
ni?

Sz. I.: Ugyan az elmúlt 
években az intézményegység 
felújításra került, azonban ma-
radtak hiányosságok, melyek 
pótlására most 5 és fél millió 
forint keretösszegből végzünk 
munkálatokat. Az első osztá-
lyos tantermek mellett az ösz-

szes mosdót felújítjuk. Az óvo-
da zsibongó része beázik, így 
a tetőszerkezet átalakításra 
kerül 500 ezer forint értékben. 

KH: Az ingyenes védőol-
tásokat miért tartotta fontos-
nak a képviselőtestület?

Sz. I.: A települési képvise-
lőkkel már a kezdetektől fogva 
egyetértettünk abban, hogy a 
gyermekekbe fektetett energia 
mindennél fontosabb, és az 
egészségügyi helyzetet javíta-
ni kell. A védőoltásokra a költ-
ségvetésben 500-600 ezer fo-
rintot különítettünk el 5 éven 
keresztül. 

KH: Az orvosi ügyelet át-
került Orosházáról Hódme-
zővásárhelyre. Erre miért 
volt szükség?

Sz. I.: Elsősorban lakossági 
kérés volt, hogy ne kelljen 
Orosházára járni, így minden 
visszakerült a régi kerékvá-
gásba. Örömmel jelenthetem 
be, hogy január 1-től új házior-
vos érkezik a településre egy 
32 éves, vásárhelyi, 
nagymágocsi és székkutasi 
kötődésekkel rendelkező fia-
talember személyében, Dr. 
Bakos Attila. 

KH: A hódmezővásárhelyi 
Erzsébet Kórházzal milyen a 
kapcsolat?

Sz. I.: Nagyon jó. dr. Kallai 
Árpád főigazgató úrral heti 
rendszerességgel tartunk 
egyeztetéseket. A jelenleg 
Hódmezővásárhelyen, és a jö-
vőben a Kakasszéki Szana-
tóriumban zajló fejlesztések a 
székkutasiak előnyére is vál-
hatnak. Igazgató Úr, mindig 
megkérdezi, hogy vannak a 
székkutasiak. 

KH: Az elmúlt 2 évben 
melyek voltak a legfonto-
sabb intézkedések szociális 
területen?

Sz. I.: Költségvetésünk 
több mint 10 százalékát fordít-
juk szociális juttatásokra. Az 
állami támogatás mellett is 
több millió forintot áldoz az ön-
kormányzat erre a célra. A leg-
utóbbi könyvvizsgálói jelentés 
utal arra is, hogy a lehetősé-
geinkhez mérten többet válla-
lunk magunkra a szociális te-
vékenység szempontjából, de 

ezt azért tesszük nyugodt lel-
kiismerettel, mert minél több 
embernek szeretnénk segíteni 
faosztásokkal, élelmiszerosz-
tásokkal vagy egyszeri élelmi-
szerutalvánnyal. 

KH: A hírek szerint az 
utóbbi időben a születések 
száma növekedett Szék-
kutason…

Sz. I.: Ez változó, azt szok-
ták mondani, hogy ebben az 
áramszüneteknek is döntő je-
lentősége van. A viccet félreté-
ve, a tavalyi évhez képest az 
idén magasabb a születések 
száma. Az újszülöttek érkezé-
sének nagyon örülünk, és 
igyekszünk mindenben támo-
gatni a szülőket, például baba-
utalvánnyal és ingyenes védő-
oltásokkal, melyek költségét 
teljes egészében átvállaljuk. 

KH: Melyek a legnagyobb 
folyamatban lévő, illetve ha-
marosan megvalósuló pá-
lyázatok?

Sz. I.: A szennyvízberuhá-
zást illetően a hiánypótlások 
teljesítése folyamatban van. 
Reméljük, hogy a több mint 
egymilliárdos pályázatról kará-
csonyig megérkezik a pozitív 
elbírálásról szóló értesítés. Az 
ivóvízminőség-javító program 
következtében kutak újulhat-
nak fel, valamint olyan terüle-
tekre is elérhetne az ivóvíz, 
ahol most még nincs. Jövő év 
elején indul a Dél-Alföldi 
Regionális Hulladékkezelő 
Program, amellyel a most 
meglévő szeméttelep rekulti-
vációját kívánjuk végrehajtani. 
A két megyét összekötő 
Kakasszék és Orosháza kö-

zötti kerékpárút 380 millió fo-
rintos összegből valósulhat 
meg, és meg kell említeni a 
Vásárhelyi Vidék Jövőjéért 
Egyesület által meghirdetett 
pályázatot is, melyben Szék-
kutas két témában is szeretne 
indulni. A sportcsarnok és a 
sportpálya teljes felújítására 
megpályázzuk a 100 százalé-
kos támogatást, vagyis 75 mil-
lió forintot, illetve a temetkezé-
si lehetőségeket jobbá téve a 
temetőt is szeretnénk teljes 
mértékben felújítani. A falu-
központ felújítás, faluszépítés, 
eligazító táblák és a piac fej-
lesztése is célunk. 

KH: Az elmúlt két évben 
mintha felélénkült volna a 
falu kulturális élete. Ez min-
dek köszönhető?

Sz. I.: A felélénkülés na-
gyon jó szó, mivel eddig is ma-
gas kulturális tevékenység 
folyt, ezek nagyjából össze is 
voltak fogva, de úgy érzem, az 
elmúlt másfél év kulturális ta-
nácsnoki pozíciója ezt csak to-
vább erősítette, valamint pró-
bálom az egyesületek vezetői-
vel megértetni, hogy ne legye-
nek restek az önkormányzattól 
segítséget kérni, vagy akár 
önmaguktól pályázatot írni. Az 
olvasókör 600 ezer forintot 
nyert a működésére, a Lovas 
Egyesület megközelítőleg 1,2 
millió forintot, és az önkor-
mányzat függetlenül attól, 
hogy nincs igazán pénze a 
kultúrára, minden kezdemé-
nyezést támogat. Nagyon jó, 
hogy havonta van két-három 
olyan rendezvény, ahol a helyi 
lakosok vagy esetleg a vendé-
gek is jól érezhetik magukat. 

KH: A Mezi Fesztivál si-
kertörténet?

Sz. I.: Én úgy gondolom, 
hogy igen, de szerkezetileg át 
kell alakítani. Két fesztivál 
után már látjuk, hogy vannak 
olyan dolgok, amelyeket el kell 
felejtenünk. Mindenképpen a 
középkorúak és az idősebbek 
programigényeinek kiszolgálá-
sára is nagyobb hangsúlyt kell 
fektetnünk.

KH: Ön kiemelt fontossá-
got tulajdonít a rendszervál-
tás előtti rezsimet idéző ut-
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Közel 30 meghívott érke-
zett a fórumra, amely inkább 
mint kötetlen beszélgetés in-
dítja a sorozatot, amelyet a 
polgármester a lakossággal is 
lefolytat, hiszen mint elmond-
ta, két éve 500 háztartást járt 
végig kampánya során. Akkor 
ismertette terveit és elképzelé-
seit, valamint rengeteg jó ta-
nácsot és kérést is beépített 
programjába.

Most ez elmúlt időszakot 
foglalja össze, ismerteti az 
eredményeket és a további 
terveket. A beszélgetés során 
arra is lehetőség nyílik, hogy 

az ellentétes, vagy a kiegészí-
tő, jobbító szándékú vélemé-
nyeket is megossza a lakos-
ság a településvezetővel.

A beszélgetés ettől a héttől 
még szélesebb körben folyta-
tódik, mivel a polgármester a 
település lakosságát is hason-
ló összegző-értékelő fórumok-
ra hívja. Az est a beszélgetés 
félidőben címet viselte, és ér-
dekessége, hogy a résztvevők 
név nélkül, papíron is bead-
hatták észrevételüket, vélemé-
nyüket.

Két év mérlege a polgármesteri fórumok
 témája

Október 10-én volt napra pontosan két éve, hogy letette 
az esküt Szél István és a jelenlegi képviselőtestület. Ez al-
kalomból a polgármester társadalmi egyeztetést kezdemé-
nyezett, amelynek első lépéseként meghívott vendégekkel 
beszélgetett az elmúlt és az elkövetkezendő időszakról ok-
tóber 10-én este Székkutason a Gondozási Központban.

canevek megváltoztatásá-
nak. Úgy tűnik, ezt a kérdést 
hamarosan törvény szabá-
lyozza.

Sz. I.: Hál’ Istennek. Eddig 
elsősorban költségkímélés mi-
att vártunk a döntéssel. 
Örülök, hogy a magyar állam 
az ügy mellé állt, így ennek fo-
lyamatai reményeink szerint 
teljesen költségmentesek le-
hetnek. Ezt még idén ősszel 
szeretnénk megoldani, de 
hangsúlyozom, csakis olyan 
nevekkel, amelyek a falu éle-
tét, múltját nagyban befolyá-
solták. Gondolok itt Kónya 
doktorra, akire minden 
székkutasi jó szívvel gondol, 
Temesvári Imrére, aki 22 éven 
keresztül volt a térség ország-
gyűlési képviselője, de a falu-
alapító Gregus Mátét is említ-
hetném vagy Hugo Hartungot, 
aki beírta a falut a világiroda-
lomba. 

KH: Az elmúlt héten Ön 
sajtótájékoztató keretében 
számolt be az Új Élet Mező-
gazdasági Szövetkezetet 
érintő visszaélésekről. 
Polgármesterként Ön miért 
tartja fontosnak, hogy bele-
avatkozzon ebbe az ügybe?

Sz. I.: Ha csupán egyetlen 
kutasi jön oda hozzám azzal, 
hogy átverték, megkárosítot-
ták és a segítségemet kéri, ak-
kor is megteszek mindent az 
ügyben. Az Új Élet Mező-
gazdasági Szövetkezet háza 
táján tapasztalt visszaélések 
azonban közvetlenül 821 em-
bert érintenek, közvetve vi-
szont az egész települést. 
Polgármesterként a legfonto-
sabb feladatom, hogy a 
kutasiak érdekét védjem, mel-
lettük álljak ki, értük küzd-
jek. Az, hogy jelenleg a vád-
emelésnél tartunk, egyértel-
művé teszi, és egyben igazol-
ja: alapos a gyanú, hogy való-
ban bűncselekmény tör-
tént. És csalódást kell okozzak 
azokak, akik azt várják tőlem, 
hogy a törvénytelenségek fe-
lett szemet hunyjak, vagy el-
fordítsam a fejem, amikor ala-
pos a gyanú, hogy több száz 
kutasit egyszerűen meglop-
nak. Aki ezt várja tőlem, az 
nem ismer. Természetesen én 
is tudom, hogy sok ember 

megélhetését biztosítja ma is 
a szövetkezet, akik máshol 
nehezen tudnak elhelyezked-
ni, ha csődbe megy a tsz, 
ezért különösen érzékeny a 
helyzet. Azt azonban világo-
san ki kell mondanunk: nem 
az a felelős, aki a jogsértésre 
bűntetést kér, hanem az, aki 
elköveti. Nem azok döntik 
romba a szövetkezetet, akik 
most a jogos jussukat követe-
lik, hanem azok, akik megká-
rosították őket, akik nem tar-
tották be a jogszabályokat, ha-
zánk törvényeit, vagy a szö-
vetkezet saját szabályait. És 
pontosan azoknak a polgárok-
nak az érdeke, hogy az igaz-
ságszolgáltatás minden jog-
szabálysértést kivizsgáljon, 
minden gyanút eloszlasson a 
szövetkezet háza táján, akik-
nek a megélhetése ma is az Új 
Élettől függ. Csak akkor válik 
ismét stabil, jól működő és 
megbízható társasággá a tsz, 
ha jogszerű a működése. 
Ehhez pedig véleményem 
szerint a jelenlegi vezetésnek 
mennie kell. Ki fog tárgyalni 
egy olyan vezetővel, akit 821 
rendbeli sikkasztással vádol-
tak meg, vagy egy olyan cég-
gel, ahol alapos gyanú merült 
fel 100 millió forint eltűntetésé-
re? Az igazságszolgáltatásnak 
ki kell vizsgálnia az ügyet, 
hogy egyszer és mindenkorra 
lezárhassuk, és új fejezetet 
nyithassunk. Ez mindannyiunk 
érdeke. 

KH: Milyenek Székkutas 
külkapcsolatai?

Sz. I.: A romániai Partiumból 
Kőrösrévvel van testvér-
telpülési kapcsolatunk, még 
idén Netzschkauba megyünk, 
viszonozva az ő látogatásu-
kat, és szeretnénk Erdély tá-
volabbi pontján is testvértele-
pülést találni. A Vendégváró 
Egyesület is úgy látja, és én is 
azt tapasztalom, hogy az el-
múlt egy évben igen megélén-
kült a Székkutasra érkező bel-
földi és külföldiek száma.

KH: Polgármesterként az 
elmúlt két évből mire a leg-
büszkébb?

Sz. I.: Arra vagyok a leg-
büszkébb, hogy ebben a vi-
szontagságos, gazdasági vál-
sággal teljes időszakban új 

irányt tudtunk adni a település-
nek. Az ilyen lakosságszámú 
településekhez képest pénz-
ügyi szempontból nagyon jól 
állunk. Nem kevésbé fontos az 
sem, hogy a képviselőtestület-
ben teljes mértékű egyetértés 
van abban, hogy ha nehéz 
döntéseket kell meghozni, 
azokat miért is hozzuk meg. 
Nagyon sok településen van 
vita, veszekedés, képviselő-
testületek oszlanak fel, és pol-
gármesterek mondanak le, mi 
azonban tudjuk képviselni 
azokat az eszméket, irányo-
kat, amelyek számunkra fonto-
sak. Nagyon örülök annak, 
hogy a gyermekek többet kap-
nak, mint 2, 8 vagy 10 évvel 
ezelőtt.

A kis dolgoknak is tudok 
örülni, így például ha a telepü-
lésen a fű le van vágva, vagy 
a virágok virágoznak. Ebben a 
világpolitikai helyzetben eze-
ket a kis örömöket is meg kell 
becsülni. Annak is örülök, 
hogy aki Székkutason munkát 
akart kapni, még ha közmun-
kában is, dolgozhat. Tisztában 
vagyok azzal, hogy 47 ezer 
forint nem valami sok, de álla-
mi segítséggel ezen szemé-
lyek mégis több pénzt visznek 
haza, mint akár 3 éve. Én 
ezeknek a kis dolgoknak is tu-
dok örülni! Boldognak pedig 
akkor leszek mondható, ha az 
álmaink is megvalósulnak
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Új fejlemények a székkutasi 

bűncselekményben
December 19-én lesz 

a közmeghallgatás
Jövőre tíz gyermek részesülhet havi négyezer forintos tá-

mogatásban, így összesen négyszázezer forintot különít el 
erre a célra a székkutasi önkormányzat – hangzott el az ok-
tóber 15-i rendes testületi ülésen, amelyen szó esett az Új 
Élet Mezőgazdasági Szövetkezetnél történt gazdasági bűn-
cselekményről is. Mindezek mellett a képviselők úgy hatá-
roztak, hogy december 19-én tartanak közmeghallgatást a 
településen.

Rendes testületi ülését tartotta október 15-én 14 órai kezdet-
tel a székkutasi képviselőtestület. Az első napirendi pontban 
Hunyák Zsuzsanna jegyző a járási szervezet kialakításáról adott 
tájékoztatást. – Vidéken 175 járási hivatal lesz, melyek majd a 
jegyző munkáját veszik át. A városokban lesznek a járási szék-
helyek, míg a kisebb településeken járási ügysegéd dolgozik 
majd – mondta a jegyző, aki hozzátette: Székkutas 
Hódmezővásárhely járáshoz tartozik majd.

– A helyi hivatalban kell kialakítani egy helyiséget, ahol majd 
a járási hivatal munkatársai dolgoznak. Erről a képviselőknek 
kell dönteni – mondta Szél István polgármester, majd a grémium 
elfogadta a tájékozatót és a helyiség kialakítását a Polgármesteri 
Hivatalban.

A 2013. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramot is megtár-
gyalták. Tíz gyermek támogatása mellett döntöttek, akik tíz hó-
napon át négyezer forintot kapnak, így összesen négyszázezer 
forinttal támogatja a gyerekeket az önkormányzat.

Minden évben kötelező közmeghallgatást tartani a települé-
seken. Idén Székkutason a közmeghallgatásra december 19-én 
kerül sor. A képviselők úgy határoztak, hogy előbb egy fogadó-
órát tartanának a szolgáltatók, amely 16 órakor kezdődne, majd 
17 órától kerülne sor a közmeghallgatásra.

Vismajor eseményekre egymillió forintot különítenek el, ame-
lyet a beszedett kommunális adóból helyeznek át erre a célra – 
határoztak a képviselők.

A Tömegsport Club Székkutas részére ötszázezer forint ka-
matmentes kölcsönt adományoz az Önkormányzat. Idén a tár-
sasági adókedvezménynek köszönhetően 9,2 milliós támoga-
tásban részesül majd a klub, de amíg nem jönnek meg az első 
utalások, addig valamiből finanszírozni kell a gárdákat. Ezért for-
dult Horváth Zoltán elnök a testülethez kérelemmel, amelyet tá-
mogattak a képviselők. Az egyesület november végéig visszafi-
zeti a kölcsönt.

Három önkormányzati lakás üresedik meg, amelyeket újra 
meghirdetnek – derült ki a testületi ülésen.

A polgármesteri beszámolóban Szél István tájékoztatta a 
képviselőket az Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet körül tör-
tént gazdasági bűncselekmény legfrissebb fejleményeiről, ame-
lyeket az elmúlt héten a sajtóban is ismertetett.

„A hosszas nyomozás után a Hódmezővásárhelyi Városi 
Ügyészség az Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet sérelmére 
elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűn-
tette és más bűncselekmény gyanúja miatt a szövetkezet elnö-
ke, Szenti Imre és társai ellen 2012. szeptember 27-én vádiratot 
nyújtott be a Hódmezővásárhelyi Városi Bírósághoz” – közölte a 
polgármester.

Szél István a testületi ülésen újra kijelentette: továbbra is tá-
mogatni, segíteni fogja azt a 821 polgárt, akik nem kapták meg 
a pénzüket, és szeretné ezt az ügyet lelkiismeretesen lezárni.

Mindezek mellett a településvezető bejelentette a grémium-
nak, hogy 2013. január elsejétől dr. Szőllősi Krisztina mellett új 
háziorvos, Bakos Attila látja majd el a lakosságot.

Szél István arról tájékoztatta a grémiumot, hogy október 12-
én a vásárhelyi közgyűlés elvi döntést hozott arról, hogy a 
víziközmű a település saját tulajdonában legyen, így a 
Székkutason található közművet a sikeres pályázat érdekében 
Hódmezővásárhely visszaszolgáltatja a településnek.

A polgármester végezetül elmondta: jelenleg több pályázaton, 
valamint az év végi programok szervezésén is dolgozik.

Kulturális programok:

November 9. péntek: 14-16 óráig Kézműves foglalkozás a 
közelgő Márton nap jegyében az iskolában.  
Vezeti: Szilágyiné Fejes Ildikó és Balogh Jánosné 16.30-tól  
Lampionos felvonulás
November 10. szombat 15 óra: A Harmonika Klub hagyo-
mányosan megrendezésre kerülő zenés délutánja a 
Művelődési Házban
November 21. szerda 17 óra: Ötórai tea keretében a 
Székkutasi Olvasókör vendége Szenti Tibor néprajzkutató 
író Barangolás az Egyesült Államokban címmel tart 
útiélmény beszámolót. Helye: Civil Klub
December 1. szombat 18 óra: Iskolabál  Helye: Művelődési 
Ház

Tisztelt Székkutasi és Kakasszéki lakosok!
T Á J É K O Z T A T Ó 

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI AKCIÓ ELLÁTÁSÁRÓL
ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜL a lakóházaknál keletkező zöldhulladé-

kok. 
NEM TERJED KI AZ AKCIÓ 
-      lomtalanításból keletkező hulladékra
- ipari tevékenységből, vállalkozásból eredő hulladékokra
- építési törmelékre
- autóroncsra, autógumira
- szerves trágyára
- zsákba töltött háztartási hulladékokra
- veszélyes hulladékokra (hűtőgép, Tv, elemek, zsírok, festékek)

A szállítás lakóingatlanok elől történik. 
Zöldhulladék elszállítása 2012. november 6., kedd  reggel 7 órá-

tól .
Zöldhulladékot összekévézve illetve zsákba töltve szállítjuk.

Az akció keretén belüli ingyenes szállítás csak az érvényes 2012. 
évre vonatkozó szerződéssel, valamint lejárt fizetési kötelezettséggel 
nem rendelkező ingatlantulajdonosokat illeti meg. 

Kérjük a leüresített ingatlanok tulajdonosait, valamint közszolgáltatá-
si díjaikat még nem rendező ügyfeleinket NE helyezzék ki a zöldhulladé-
kot, mert azok elszállításra nem kerülnek. 

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
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Új fejlemények a székkutasi 

bűncselekményben
Újabb állomásához érkezett Székkutas legnagyobb gaz-

dasági bűncselekménye, amelyről Szél István polgármester 
sajtótájékoztató keretében számolt be lapunknak. 821 
székkutasi polgár öt éve vár a pénzére, de mindeddig hiába. 
Több mint százmillió tűnt el.

2010-ben lakossági fórumon kért segítséget több székkutasi 
polgár Lázár János országgyűlési képviselőtől, az Új Élet 
Mezőgazdasági Szövetkezet körül tapasztalt visszaélések ügyé-
ben. A 2010. április 16-án megtartott közgyűlésen derült fény 
több szabálytalanság elkövetésére – mondta Szél István polgár-
mester, aki hozzátette: ekkor került napvilágra, hogy a könyve-
lésben is hiányosságok mutatkoztak. A Körös-Maros Nemzeti 
Park részére értékesített ingatlanok vételára, amely 100 millió 
forint, eltűnt, és nem lett szétosztva a tagok között.

Mindezek után az egyik szövetkezeti tag jogsértő határozatok 
felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése végett pert indított a 
Csongrád Megyei Bíróságon. A közel másfél éve tartó bírósági 
eljárás során teljes bizonyossággal megállapítást nyert, hogy az 
alapszabály módosítása jogellenesen történt – mondta a polgár-
mester.

A felügyelőbizottság elnökének feljelentése mellett Lázár 
János országgyűlési képviselő is feljelentést tett. A Csongrád 
Megyei Főügyészség nyomozást rendelt el különösen nagy va-
gyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt 
ismeretlen tettessel szemben.

A megalapozott gyanú szerint a szövetkezetnél egy kártalaní-
tási eljárást követően az arra jogosult 821 ember nem kapta meg 
a neki járó összeget, annak ellenére, hogy a kártalanításként 
járó terület 100 millió forintért 2007 márciusában elkelt, és a 

Kezdetét vette az ivóvízminőség-
javító projekt

Megkezdődött a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas 
Ivóvízminőség-javító projekt, amelynek várható befejezése 
2014. november 30. A projekt célja a társulás projektcso-
portjához tartozó települések vízminőség-javító fejlesztésé-
nek végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való el-
látásának biztosítása.

Az Új Széchenyi Terv Kör-nyezet és Energia Operatív 
Program keretén belül Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas 
Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás pályázatot nyúj-
tott be, mely 2012. március 29-én támogatásban részesült. A 
Támogatási Szerződés 2012. június elsején lépett hatályba. A 
projekt megvalósítás kezdő időpontja 2012. július 10., várható 
befejezése 2014. november 30.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltség-
ének 80,4 százaléka, legfeljebb 1,3 milliárd forint. A projekt el-
számolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból és 
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás formájában történik. A támogató által elfogadott pro-
jekt összköltség mintegy 1,7 milliárd forint.

A pályázat célja az érintett települések ivóvízminőség-javító 
fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel 
való ellátásának biztosítása, ami egyébként Európai Uniós elvá-
rás. Az önkormányzati társulás valamennyi tagtelepülésén az 
ivóvíz valamelyik összetevője (arzén, ammónium) túllépi az elő-
írt határértéket.

A fejlesztés során a helyben kutakkal felszínre hozott vizet 
hozzák előírás szerinti állapotba. A beruházás összesen nyolc 
vízellátó rendszer önálló fejlesztését foglalja magába: 
Hódmezővásárhely, Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs, vala-
mint Mártély települések vízellátó rendszereinek önálló fejleszté-
sét, továbbá Székkutas és Kakasszék-Erzsébet Kórház vízellátó 
rendszerének önálló fejlesztése során a külterületek ellátására 
távvezeték épül.

Viszonozták a látogatást a 
vajdasági diákok

Határtalanul címmel nyert pályázatot a HTKT Klauzál 
Gábor Iskola intézménycsoportja, amely keretében diákok 
tölthettek egy hetet a Vajdaságban. A székkutasi Gregus 
Máté Tagintézmény kilenc diákja járt a szerb területeken, ok-
tóber első hetében pedig viszontlátogatásra hívták a vajda-
sági gyermekeket Vásárhelyre, Mártélyra és Székkutasra – 
számolt be Tembel Tibor tagintézményvezető.

A márciusi látogatás apropójaként töltöttek tartalmas napokat 
a környéken a vajdasági gyerekek és kísérőik, amelynek során 
Székkutasra is ellátogattak, ahol az iskola és a település ven-
dégszeretetét élvezték. Az iskolában prezentációt mutattak be 
nekik az intézmény és a falu életéről, múltjáról, hagyományairól, 
amely később a közeli falumúzeumban folytatódott. Ezt követő-
en a Fehér Imre vezette lovasklub tagjai mellé pattantak fel a ko-
csikra, és tettek túrát a faluban, valamint a kutasi pusztát is útba 
ejtették rövid kiruccanásuk során. A program zárásaként az ön-
kormányzat és Hegyiné Labádi Katalin vendégeként a 
Kutasipuszta Vendégházban költöttek el egy finom ebédet, és 
ajándékot is kaptak.

Patócs Anikó igazgató elmondta, olyannyira jó kapcsolat ala-
kult ki az Torontálvásárhelyi iskolával, annyi a közös vonás és 
jellemző, hogy testvériskolai szerződést is aláírnak. A Határtalanul 
programra ismét pályáznak, ez szinte folyamatos az intézmény-
ben, így jövő májusban újabb klauzálos delegáció utazhat a 
Vajdaságba, hogy aztán ismét egy sereg határon túli gyerkőcöt 
láthassanak ők is vendégül.

pénzt a vevő átutalta. A szövetkezet a pénzt a gyanú szerint mű-
ködésre fordította, az érintett tagoknak a mai napig nem fizettek.

Ez évben a nyomozás kiegészült sikkasztás gyanújával is. A 
szövetkezet elnökét gyanúsítottként hallgatták ki – tudtuk meg 
Szél Istvántól, aki elmondta: végül a rendőrség összesen 821 
rendbeli sikkasztás megalapozott gyanúja miatt vádemelési ja-
vaslatot terjesztett az ügyészség felé.

„A hosszas nyomozás után a Hódmezővásárhelyi Városi 
Ügyészség az Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet sérelmére 
elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűn-
tette és más bűncselekmény gyanúja miatt a szövetkezet elnö-
ke, Szenti Imre és társai ellen 2012. szeptember 27-én vádiratot 
nyújtott be a Hódmezővásárhelyi Városi Bírósághoz” – ismertet-
te a legújabb fejleményeket a polgármester.

Szél István szerint ez Székkutas legnagyobb gazdasági bűn-
cselekménye, melyre a mai napig nem derült volna fény, ha 
2010-ben nem kérnek segítséget Lázár Jánostól. Továbbá pol-
gármesterként fontosnak tartja, hogy a törvénytelenségek, a 
visszásságok megszűnjenek a szövetkezet körül, hiszen a szer-
vezet napjainkban is több száz helyi polgár megélhetéséért felel. 
Szél István a sajtótájékoztatón kijelentette: „arra kérem a szövet-
kezet vezetőit, hogy azonnali hatállyal mondjanak le.”

Mindezek mellett a település első embereként felajánlotta se-
gítségét, hogy mindenki megkapja pénzét, és megköszönte 
Lázár János segítségét.
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Az erdélyi Halász család és két ismerősük, összesen 
hatan tettek ünnepélyes keretek között állampolgársági es-
küt szeptember 22-én Székkutason a polgármesteri hivatal-
ban.

Hatan mondták el az esküt a hivatalban

Egyre több gyermek születik Székkutason, szeptember 
20-án hat babát keresett fel Rostás Péter alpolgármester, 
hogy átadja az önkormányzat ajándékát: a virágot, az édes-
séget, emléklapot és egy 10 ezer forintos vásárlási utal-
ványt.

Hat babát köszöntöttek Kutason

Az alpolgármester kiemelte, a falu jövőjének záloga a fiatal-
ság, ezért is tesznek ebben a ciklusban a gyermeket vállalók 
felé ilyen gesztust, amely most már a bárányhimlő elleni védő-
oltással is bővült. A gyermekes házak megajándékozása mellett 
az oltások egy jóval nagyobb összeget jelentenek az önkor-
mányzatnak, de örömmel vállalták e terhet.

Nem sokkal dél előtt Rostás Péter az I. körzetben élő Kizur 
Patrik Jánost látogatta meg, aki édesanyjával és kishúgával, 
Amina Jázminnal fogadta a delegációt. Az anyuka egy kis süte-
ménnyel is kedveskedett az alpolgármesternek.

Ezen a napon még 5 babát látogatott meg az önkormányzat 
Patrikon kívül, Asztalos Ádámot, Lászlai Mór Márkot, Forrai 
Sándort, Rostás Lászlót és Vörös Szabolcs Zoltánt. Az alpolgár-
mester elárulta, legközelebb lehet, hogy hozzájuk mehetünk, hi-
szen unoka érkezik nemsokára a családba.

A „Morgan Stanley Mindenki Ebédel 2012-2013” pá-

lyázat keretében Székkutas településen 20 rászoruló 

gyermek jut napi 1-1 adag élelemhez hétvégeken és is-

kolaszüneti napokon, 2012. júliusától 2013. júliusáig.

Köszönjük a Morgan Stanley jótékony támogatását!

Székkutas Község Önkormányzata

A négytagú család Erdély szívéből érkezett székkutasi kap-
csolatokon keresztül a községbe, ahol meghitt ceremónia köze-
pette Horváthné Földesi Katalin közreműködésével a polgár-
mester után mondták az eskü szövegét. Szél István adta át az 
okmányokat, és kiemelte, magyarságuk immáron nemcsak lel-
kükben, de hivatalos formában, a Magyar Állam előtt is megkér-
dőjelezhetetlen. Az ünnepség során az állampolgárrá válás tör-
ténelmi és politikai hátterét bemutató és a magyarságtudatot 
erősítő verseket is meghallgattak a jelenlévők.

A vendégek Kovácsné Rostás Erzsébet kulturális tanácsnok 
és családjának vendégeként a délutáni és esti szüreti mulatság-
ba is bepillantottak, csak késő éjszaka indultak haza.

Még mindig sok a kérdés kutyachip ügyben
Még mindig sok a kérdés a kutyák kötelező chippel való 

ellátása ügyében, pedig az idő egyre fogy. A rendelet au-
gusztus 1-jétől él, de a türelmi idő január 1-jéig tart. 2013-
ban 4 hónaposnál idősebb ebet már csak úgynevezett 
transzponderrel ellátva lehet tartani. Hogy mi is ez, és meny-
nyire veszi igénybe kedvencüket, valamint pénztárcánkat, 
arról dr. Horváth Zoltán állatorvossal beszélgettünk.

Az eszköz valójában egy aprócska, rizsszem méretű 
mikrochip, amelynek beültetésére csak állatorvos jogosult. A 

Népmese napja
Évek óta szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján 

emlékeznek meg népünk egyik gyöngyszeméről, a népmesék-
ről. A Népmese Napján a gyerekek birtokukba veszik a 
Művelődési Házat. Ebben a tanévben is nyolc csapatban ver-
sengtek egymással. Minden csoportban volt első, második, har-
madik és negyedik osztályos tanuló.

Az érdekes, szórakoztató, fejlesztő feladatokat minden évben 
Szilágyiné Fejes Ildikó, községünk könyvtárosa nagy gonddal ál-
lítja össze. 

Idén az 1-2. osztályosok az ovisokkal közösen egy népmesét 
tekinthettek meg, majd csatlakoztak a már lázasan dolgozó 3-4.-
es társaikhoz. A nagycsoportosokat közös éneklésre, táncra in-
vitálták.

A délelőtti program:
Meseírás, illusztrálás
Mese dramatizálása
Keresztrejtvény, képrejtvény
Ismert mese kiegészítése
Mesék felismerése képek alapján
Mese-totó
Mesék betétdalainak közös éneklése, tánc
Ezen a délelőttön a gyermekek a közösen végzett munka so-

rán sokat tanultak egymástól. Nagyon jól érezték magukat, em-
lékezetes marad számukra ez a vidám nap.

chipet valójában már eddig is alkalmazni kellett volna, de praxi-
sa során az ajándékba kapott állatok csak igen kis százaléká-
ban találta meg, emelte ki dr. Horváth Zoltán.

A műszert egy nagyobbacska injekciós tűvel  – 3500 forintnyi 
kötött áron – az orvos a kutya nyakának bal oldalára a bőr alá 
ülteti. Ebből a jószág semmit sem érez, később sem okozhat 
komplikációkat. Az előfordulhat, hogy a chip elvándorol az állat 
testében, találtak már a másik oldalon, valamint a szügy környé-
kén is ilyen adattárolót.

A chip beültetésével a kutya adatai egy országos rendszerbe 
kerülnek, így a jövőben könnyen nyomon követhető akár eltű-
nés, akár szabálysértés esetén is. Fontos kiemelni, hogy a jövő 
évtől kezdve állatorvosok veszettség elleni oltásban csak a 
chippel jelölt kutyákat részesíthetik.
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Nem csak Vásárhelyt szolgálja a Bessenyei

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Agóra intéz-
mény, és mint ez az elnevezés is mutatja, egy találkozási 
helyként is funkcionál a jövőben. Így teret, alkalmat és lehe-
tőséget biztosít nemcsak Hódmezővásárhely, de a szűkebb 
és tágabb környék csoportjainak a bemutatkozásra. Gajdán 
Bálint intézményvezetővel erről beszélgettünk.

A cél kettős, egyrészt a vidéki lakosság számára is nyitva áll 
a központ, azt körükben is széles skálán propagálják, másrészt 
a vidéki csoportok is bemutatkozási lehetőséget kapnak igé-
nyüknek megfelelően. Ezzel kapcsolatban már több fórum és 
egyeztetés is indult, az elszántságban pedig Székkutas élen jár.

Székkutas a jövő év elején több civil szervezet és kör össze-
fogásával mutatkozik be a Bessenyeiben, ahová nemcsak a 
községből, de Vásárhelyről és a többi környező településről is 
várnak jelentkezőket. Ezáltal a település határain kívül is nép-
szerűsíthetik, megismertethetik kulturális értékeiket.

A felújított művelődési központban novemberben tovább foly-
tatódnak az érdekes fellépések  – tudtuk meg Gajdán Bálinttól. 
Többek között Érdi Tamás vak zongoraművész kápráztatja el a 
közönséget, az „Én és a kisöcsém” című darabbal Miskolcról ér-
keznek Vásárhelyre, valamint az ötvenedik születésnapját ün-
neplő Liszt Ferenc Kamarazenekar is ellátogat a művelődési 
központba.  November 17-én Halász Judit kedveskedik a gyere-
keknek lemezbemutató koncertjével.

Családi események
Szeptember hónapban:

Születés: Rostás László és Fegyveres Szilviának László, 
Lukács István és Kovács Tímea Mónikának Tamara Tímea, 
Lászlai János és Udvari Katalinnak Nóra Lili utónevű 

gyermeke.
 Házasságkötés: nem volt.

 Elhalálozás: Kruzslicz János Székkutas, 
Vásárhelyi út 25.

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott-
sághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség 

módosult feltételeiről
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.)  Korm. 

rendelet 2012. március 31-i hatálybalépéssel 
módosult.

2013. évtől az ún. „7 pontos igazolással”, illetőleg
 kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem 

tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így 
gépjárműadó-mentességre sem jogosultak.

Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése lenne, 
úgy felteheti személyesen a helyi mozgáskorlátozott 
csoport összejövetelén, 2012. november 5-én, 14:00 

órakor a Művelődési Házban.

Civil Pálya
Sopronban is járt a székkutasi Napsugár
Civil szervezeteket bemutató sorozatunkban ezúttal a 

Nyugdíjas Klubra esett a választás. Azt gondolhatnánk, 
hogy napjaik a pihenés, a kikapcsolódás jegyében zajlanak, 
de mint a Szabó Józsefné elnökkel folytatott beszélgetésből 
kiderült, nem töltik tétlenül napjaikat.

A 2004-ben 40 fővel alakult és azóta is ezt a létszámot stabi-
lan tartó szervezetnél mindig megünneplik a farsangot, a nőna-
pot, az anyák napját, az idősek napját és a Mikulást, valamint 
névnapok alkalmából is felköszöntik egymást. A klub kirándulá-
sokat is szervez, tavaly például Jászberényben jártak, idén pe-
dig Ópusztaszerre is ellátogattak. Versmondóik megyei, sőt oly-
kor országos versenyeiken is szép eredményeket érnek el, a da-
losok pedig a városi rendezvények állandó közreműködői.

Október elején a Nyugdíjas Klub tagjai Sopronban vettek 
részt az idősek nemzetközi fesztiválján, amelynek már ötödik 
éve visszatérő fellépői. A Gondozási Központon keresztül kerül-
tek kapcsolatba a soproniakkal, akik mindig kedvesen fogadják 
őket, és idén is nagy sikert aratott a produkciójuk. A Napsugár 
című tánccal léptek fel, amelyet fényes lebernyegszerű citrom- 
illetve narancssárga ruhákban adtak elő.

Szabó Józsefné elárulta, a tévében látott hasonló táncot, és 
azt gondolta, valami ilyet kellene összehozni. A lánya, Molnárné 
Szabó Ibolya elkészítette a koreográfiát, ő megvarrta a ruhát. A 
produkcióban felléptek: Dura Imréné, Földi Bálintné, Imre Pálné, 
Kerekes Ferencné, Kiss Sándorné, Kozóné Szabó Klára, Szabó 
Józsefné és Tóthné Forgó Katalin. A szereplést egy kis kirándu-

lással is fűszerezték, megcsodálva a híres fertői kastélyt. 
A táncot múlt héten a vásárhelyi idősek napján is bemutatták, 

október 19-én délután pedig a székkutasi idősek napjának prog-
ramjában is helyet kapott. A Nyugdíjas Klub dalosai pedig az ok-
tóber 23-i ünnepségen énekelnek majd a Kamilla Dalkörrel.

Az idei utolsó nagy rendezvényük a Mikulás lesz, amikor mé-
zeskalácsot sütnek a gyerekeknek, maguknak pedig egy jó ebé-
det készítenek, a szépen megterített asztalnál zárva az évet.    

TISZTELT SZÉKKUTASI POLGÁROK!
Helyben termesztett sütőtök vásárolható minden 
délelőtt a székkutasi piactéren!

Ára:
Sütőtök 70 Ft/kg
Takarmánytök 20 Ft/kg
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Ötödik alkalommal rendezett szüreti felvonulást és 
mulatságot Székkutas. Az évről évre egyre színesebb 
rendezvény idén a művelődési ház előtt összeállított 
műsorral bővült.

Őszi díszbe öltözött a művelődési 
ház terme

Kovácsné Rostás 
Erzsébet, az olvasókör el-
nöke elmondta, idén is a 
székkutasi és a sóshalmi 
olvasókör közös projektje a 
szüreti mulatság. Szep- 
tember 22-én a megfelelő 
hangulatot a hagyományo-
san feldíszített lovasfogatok 
és lovasok felvonulása ala-
pozta meg, a község utcáit 
közel egy órán át járták, a 
nótástorkú Kamilla Dalkör 
tagjait is magukkal szállít-
va.

17 órától a művelődési 
ház előtt tartottak műsort, 
amelyben fellépett az ovi 
százszorszép csoportja, az 
általános iskolások, a dal-
kör, a földeáki citerazene-
kar, és a Harmonika Klub. 
Kitűnő sóshalmi és csong-
rádi borokat lehetett kóstol-
ni a Szent Vince Borrend 
lovagjai segítségével. A 

benti programok 19 órakor 
kezdődtek, a jó hangulatról 
Labozár Antal és zenekara 
gondoskodott.

A bál hagyományát idén 
is megőrizték, a terem őszi 
díszbe, mi több, szőlőskert-
nek öltözött. 200 szüretre 
váró gyümölcs várta, hogy 
óvatos kezek ellopják. A 
tánc hevében bárki meg-
próbálhatott a mennyezetre 
aggatott fürtökből lopni. Ezt 
azonban csőszpárok árgus 
tekintete követte, és akit 
rajtakaptak, annak bizony 
le kellett perkálnia 100 jó 
magyar forintot.

A legjobb, legszemfüle-
sebb csőszöket ezek után 
elismerésben részesítették, 
a borrend lovagjai pedig a 
helyes borfogyasztásra 
hívták fel a figyelmet, haj-
nalig tartó tánc kíséreté-
ben.

MEGHÍVÓ
Székkutas Község Önkormányzata meghívja 

Önt és kedves családját az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emléke előtt tisztelgő községi 

ünnepségre 2012. október 23-ára
8.00 óra Ökomenikus áldó és 

könyörgő imádság a Római Katolikus 
Plébániatemplomban

9.00 óra Ünnepi zászlófelvonás és
 koszorúzás az

 '56-os emlékműnél
Megemlékezés a Művelődési Házban

Ünnepi beszédet mond: Szél István polgármester
Az eseményen az „Édes Hazám, fogadj szívedbe” 

című műsort előadják a Gregus Máté Általános Iskola 
diákjai és a Suli Színpadosok

Felkészítő tanár: Kovács Lászlóné
Az ünnepségen közreműködik:

Soós-Kirnyák Melinda és Tótné Bereczki Marianna 
művésztanár,

valamint a Kamilla Dalkör és a Kékibolya Népdalkör

Idén írtak ki pályázatot Zöld Óvoda címmel a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium közös megbízásából. 

A pályázatra felfigyelt Kecskeméti Károlyné, a 
székkutasi óvoda vezetője, és mivel a kiírás szellemének 
megfelelő programok eddig is zajlottak az intézményben, 
indultak és nyertek.

Zöld Óvoda címet nyert a 
székkutasi ovi

Október 2-án kapták az 
örömteli hírt, hogy az ovi el-
nyerte a Zöld Óvoda címet 
2012-ben – mondta el az 
intézményvezető. A cím tu-
lajdonképpen egy minősí-
tés, a pályázat célja a kör-
nyezettudatos magatartás-
ra nevelés, addig míg gyer-
mek a gyermek, így remél-
hetőleg felnőtt korban is a 
fiatalkorban tanultak szelle-
mében él.

A székkutasi óvoda sajá-
tossága, hogy hatalmas 
fás, parkosított udvarral 
rendelkezik, és már két éve 
a terület kihasználásával 
folyik a környezettudatos 
oktatás. Ez nemcsak a sze-
métgyűjtés fontosságának 

hangsúlyozásában, de a 
zöld környezet kialakításá-
ban és ápolásában is meg-
nyilvánult.

A óvoda közössége a 
kertbarátokkal, a szülőkkel 
és természetesen a gyere-
kekkel folyamatosan építi-
szépíti a területet. Az udva-
ron nemcsak konyhakert, 
virágoskert, de gyógynö-
vény parcella is díszeleg, 
hiszen a településen műkö-
dik a Herbária egyik üzem-
egysége.

A folyamatos programok 
során a székkutasi ovisok 
elsajátítják a kertészkedés 
alapjait, és meg is szeretik 
a természet közeli elfoglalt-
ságokat.


