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Ismét megméretteti magát Szél István
Szél István a Fidesz-KDNP székkutasi polgármester-jelöltje.

(Írásunk a 2. oldalon) 
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Újabb feladatokat kapott Lázár János
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter felel

ezentúl a postaügyért és a Magyar Fejlesztési Bankra vonat-

kozó jogszabályok kidolgozásáért, és további intézmények

kerültek irányítása alá, köztük a Nemzetstratégiai Kutatóin-

tézet. Az errõl szóló jogszabály a Magyar Közlöny legfris-

sebb számában jelent meg.

A kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló június 6-

ai rendelet és hozzá kapcsolódóan más kormányrendeletek

módosításáról szóló jogszabály több miniszterre és állami szerv-

re (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal, Kormányzati Ellenõrzési Hivatal)

vonatkozóan tartalmaz részletszabályokat.

A rendelet értelmében a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalt a

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter,

vagyis a Miniszterelnökségért felelõs miniszter irányítja. Ugyan-

csak Lázár János felel a fejlesztési banki eszközökkel megva-

lósuló fejlesztéspolitikáért, és elõkészíti a Magyar Fejlesztési

Bankra vonatkozó jogszabályokat. Az agrár-vidékfejlesztésért

való felelõssége keretében – a rendeletben meghatározott

kivétellel – elõkészíti az Európai Unió közös agrárpolitikája II.

pillérébõl nyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatásokra, továb-

bá az Európai Unió közös halászati politikájával összefüggésben

nyújtott támogatásokra vonatkozó jogszabályokat. A posta-

ügyért viselt felelõssége keretében pedig elõkészíti a postai

tevékenységre és a postai szolgáltatások ellátására vonatkozó

jogszabályokat.

A kormányrendelet mellékletének kiegészítésével Lázár

János irányítása alá került a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a

Nemzeti Örökség Intézete, valamint a Magyar Nyelvstratégiai

Intézet is. Trócsányi László igazságügy-miniszterre vonatkozóan

a rendelet rögzíti: az õ feladata, hogy összehangolja az Európai

Unió jogának megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs

tevékenységet.

Ennek keretében „a kormány eljárás tárgya szerint felelõs

tagjával együttmûködve” ellátja a kormány képviseletét az EU-

jog megsértése miatt indult eljárásoknak az Európai Unió Bíró-

sága elõtti eljárást megelõzõ szakaszaiban, koordinálja a

képviselet ellátásához szükséges iratok elõkészítését, valamint

elkészíti és benyújtja a beadványokat.

Forrás: MTI

Szél Istvánt támogatja
a Fidesz Székkutason
Minden polgármester jelöltjét ismertette a Fidesz Csong-

rád megye 4-es számú választókörzetében.

Hódmezõvásárhely: Almási István, Fidesz 

Algyõ: Pongrácz Tamás, Fidesz

Apátfalva: Szekeres Ferenc, Fidesz

Magyarcsanád: Farkas János, Fidesz

Makó: Farkas Éva, Fidesz

Mártély: Borsos József, Fidesz

Székkutas: Szél István, Fidesz

Csanádalberti: Csernyik Zoltán, Független, Fidesz támogatás

Földeák: Hajnal Gábor, Független, Fidesz támogatás

Kövegy: Galgóczkiné Krobák Mária, Független, Fidesz

támogatás

Maroslele: Martonosi György, Független, Fidesz támogatás

Az alábbi településeken a Fidesz nem indít saját polgármester

jelöltet, a független jelölt mögött áll:

Ambrózfalva: Perleczki Béláné, Független

Csanádpalota: Kovács Sándor, Független

Királyhegyes: Horváth Lajos, Független

Kiszombor: Szegvári Ernõné, Független

Nagyér: Lõrincz Tibor, Független

Nagylak, Gyarmati András, Független

Óföldeák: Sinkó Erika, Független

Pitvaros: Radó Tibor, Független

A.S.

Tisztelt Székkutasi Polgárok!

Székkutas Községi Önkormányzat a felújított Sport-

centrumban egy dicsõségfalat szeretne kialakítani azon

sportolók és sportvezetõk neveivel, akik a falu sportjáért

több évtizedes áldozatos munkát vállaltak és azoknak,

akik sportteljesítményükkel öregbítették községünk hír-

nevét. 

Kérjük, hogy amennyiben Ön is ismer/ismert ilyen

személyt, jelezze a Polgármesteri Hivatalban vagy a

+3630/903-01-89-es telefonszámon. 

Köszönjük segítõ közremûködését!

Az EDF DÉMÁSZ ezúton tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit,

hogy a szolgáltatásuk minõségének javítása érdekében

végzett hálózati munkák miatt 

2014. július 29-én, 7:30-15:00 óráig 

áramszünet várható az alábbi területeken:

Béke utca 2.-28., 3.-25., 

Erkel Ferenc utca 2., 1.-3.,

Vásárhelyi út 2.-320/5., 10., 1.-3.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármes-

teri Hivatal 2014. július 29-én, kedden áramszünet miatt

zárva tart. Megértésüket köszönjük!

Székkutasi Polgármesteri Hivatal
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A székkutasi képviselõ-testület június 23-i ülésén egyhan-

gúan fogadta el az iskola megbízott vezetõjének beszámoló-

ját, amely során elhangzott: az intézményben megfelelõ

színvonalú oktatás folyik.

A testületi ülésen az iskola mûködésérõl tartott beszámolójá-

ban Patyi Éva, a Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté

Tagintézményének megbízott vezetõje elmondta: a most véget

ért tanévben 132-en jártak az intézménybe, a tanulók közül 11-

nek kitûnõ, 12-nek jeles, míg 66-nak jó eredmény került a bizo-

nyítványába. A vezetõ hozzátette: a tanév végén egyetlen diák

sem bukott meg, így évismétlésre, pótvizsgára nem kerül sor

Székkutason.

Az iskolában több diák tartozik a hátrányos helyzetûek közé,

akiknek felzárkóztatásáról pályázat segítségével támogatott

programokkal gondoskodnak, míg a kiemelkedõen tanulókat

tehetséggondozással segítik.

Tóthné Kecskeméti Katalin, a Klebelsberg Intézményfenntar-

tó Központ hódmezõvásárhelyi tankerületi igazgatója a testületi

ülésen felszólalva arról beszélt, hogy a kiírt intézményvezetõi

pályázatra csak a megbízott vezetõ adott be pályázatot. Tapasz-

talata szerint az iskola jó kapcsolatot tart fenn az önkor-

mányzattal és a község szervezeteivel, ami azért is fontos, mert

az iskolát az intézményfenntartó mûködteti, a gyerekek azon-

ban székkutasiak. Az iskolában 11 helyi pedagógus tanít, mel-

lettük eddig öt vásárhelyi tanár oktatta a kis óraszámú tantár-

gyakat, és az osztályok létszáma minden évfolyamon eléri a

szükséges szintet.

Sajti Mihály képviselõ kérdésére a tankerületi igazgató

elmondta: az országos kompetencia mérések szerint megfelelõ

szintû oktatás folyik a kutasi iskolában, míg a képviselõ másik

kérdésére, amely a hátrányos helyzetû diákok nyilvántartására

vonatkozott, az igazgató rámutatott: ezeket az adatokat a szülõk

önkéntesen adják meg, de érdekük is, hiszen így gyermekük

hozzájuthat a magasabb szintû ellátáshoz.

Szél István polgármester és a tankerület vezetõje megálla-

podtak, hogy utánajárnak, hogyan pályázhatna az iskola a

beázó lapos tetejének felújítására, és mindketten szorgal-

mazták, hogy az iskola végezze el a szülõk körében az anonim

elégedettség mérést, továbbá kísérjék figyelemmel a nyolcadik

osztályt elvégzett tanulók további sorsát, hogy kiderüljön,

melyik intézményben kezdik meg valójában az új tanévet.

A testületi ülésen elhangzott: a kutasi óvodában angol ok-

tatás zajlik a kicsik számára, amelynek folytatásaként lehetõség

van az elsõ három osztályban, a délutáni foglalkozások

keretében ezzel a nyelvvel foglalkozni. A megbízott intézmény-

Elfogadták a székkutasi iskola vezetõjének
beszámolóját

vezetõ beszámolóját a képviselõk egyhangúan elfogadták, és

Szél István polgármester hozzátette: támogatja, hogy az intéz-

ményfenntartó Patyi Évát bízza meg az iskola vezetésével.

A családsegítõ és gyermekjóléti ellátásról szóló beszámoló

során Bálint Gabriella, a Kapcsolat Központ vezetõje azzal for-

dult a testülethez, hogy egy diszkrét beszélgetésekre alkalmas

helyiséget biztosítsanak a szolgálat és kliensei számára, az idõ-

sek otthonában most rendelkezésre álló lehetõség ezt a

kritériumot nem teljesíti. Szél István polgármester válaszában

elmondta: a megújuló egészségügyi rendelõben lehetõséget

biztosítanak majd a szolgálat megfelelõ mûködéséhez is.

A település szociális szolgálatszervezési koncepciójáról

szóló napirend kapcsán Bálint Gabriella rámutatott: a település

jövõjét az jelentheti, ha egyre több gyermek születik, addig is

gondoskodni kell az idõsek ellátásáról, eldöntve, hogy az

otthoni ellátást, vagy a központi intézményben biztosított ápo-

lást részesítik elõnyben, míg a jó egészségi állapotnak örvendõ

idõseket be kell vonni a község életébe az önkéntes tevékeny-

ségeken keresztül. A beszámolókat a testület egyhangúlag

támogatta.

A vadásztársaság egykori lõterének értékesítésérõl is döntöt-

tek a képviselõk, a 3400 négyzetméteres területet annak

szomszédja vásárolhatja meg 400 ezer forintért.

Székkutas az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-

vel köt szerzõdést öt évre a testület határozata alapján a szolgál-

tatás igénybe vételére, amely változást nem jelent majd a kutasi

polgárok számára, és a polgármester indítványa alapján a

testület eltekint a felújítás alatt álló mûvelõdési központban

mûködõ üzletek öt havi bérleti díjától, hiszen a felújítás alatt

azok nem tudtak megfelelõen mûködni.

Szél István polgármester a testületet arról is tájékoztatta,

hogy a megújult sporttelep 78 ezer forint bevételt ért el május-

ban, míg június elsõ három hetében 71 ezer forint bevételt pro-

dukált, amelybõl a hölgyek számára vásárolnak tornafelszere-

léseket.

A csatorna beruházás közbeszerzése folyik – tette hozzá a

község vezetõje –, és már zajlanak a régészeti feltárások a 47-es

út felújításához kapcsolódóan. A tervek szerint ennek kere-

tében gyalogátkelõt alakítanak ki a fõút és a Murgács Kálmán

utca keresztezõdésében. A zárt ülés kezdete elõtt Szél István

még arról is szólt, hogy az ütemezésnek megfelelõen folyik a

mûvelõdési ház felújítása, valamint kijelentette: jól sikerült a

településen elsõ alkalommal megrendezett múzeumok éjsza-

kája is.

Arnay

Családi események 
június hónapban

Születés: Dobó Kata és Dobó Imrének Endre utónevû

gyermeke.

Házasságkötés: nem volt

Elhalálozás: Kis Mihály, Rostás János Béla és Kenéz

László Jánosné Tarkó Etelka .
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A munkahelyteremtés és a gazdaságfejlesztés tartozik

Szél István legfontosabb jövõbeli tervei közé. Székkutas

polgármesterével a Rádió 7 július 9-i Napraforgó címû mû-

sorában Égetõ Gyula beszélgetett.

Szél István 2010-ben, 25 évesen lett Székkutas polgármestere.

Mint elmondta, amikor a község élére került, az pénzügyi

problémákkal, tartozással küszködött. Az önkormányzatnak 17

millió forint megtakarítása volt, ez az összeg mára 50 millióra

nõtt. A településtõl a kormány 42 millió forint adósságot vállalt át.

Székkutason az elmúlt négy év során megtörtént az óvoda

korszerûsítése is. Az egészségügyet is jelentõs mértékben fej-

lesztették, korszerûbb eszközökkel történik a betegek vizsgá-

lata és ellátása. Dr. Bakos Attila személyében új háziorvos lett.

A községben jelenleg is folyamatban van a csatornázás. A

beruházás 1,2 milliárd forintba kerül, ilyen méretû projektre

még nem volt példa a község életében. A lakosság több mint 90

százaléka rendszeresen fizeti a beruházáshoz szükséges ön-

erõt. A munkálatok szeptemberben kezdõdhetnek meg és a

jövõ nyáron érnek véget.

A településen ezen kívül 90 millióból felújították a sport-

csarnokot, valamint két vadonatúj játszóteret alakítottak ki.

Mindkét szeméttelepet rekultiválják. Az ivóvíz-minõségjavító

program keretében egy 250 méter mély kutat is fúrtak.

A mûsorban elhangzott, Szél István indul õsszel Székkutas

polgármesteri székéért. Mint elmondta, a 2010-ben tett ígérete-

inek nagy részét sikerült teljesítenie. A legfontosabb tervei közé

a munkahelyteremtés és a gazdaságfejlesztés tartoznak, ugyan-

is ezáltal lehet az emberek mindennapi körülményein javítani.

- A térség országgyûlési képviselõje, Lázár János is mindent

megtesz Székkutasért – tette hozzá.

Megyeri József

Ismét megméretteti magát Szél István

Vidám mûsorral ünnepelte tízéves fennállását 
a Székkutasi Nyugdíjas Klub

Tíz éve, hogy Székkutason megalakult a nyugdíjas klub,

amelyre az egyesület tagjai és vendégeik a helyi Fûzfa

vendéglõben rendezett vidám ünnepségen emlékeztek. 

A klubot alakulásától kilenc éven át Szabó Józsefné Erzsike

vezette, míg az elmúlt évben a munkát társelnökként Tóth

Antalné Katika és Kozóné Szabó Klára irányították.

Mint elmondták, annak idején fontosnak tartották, hogy a

nyugdíjasok is aktív közösségi életet éljenek, és már a

megalakulást követõ nyáron egy teli busszal tettek közös

kirándulást Cserkeszõlõre.

A tagokról hamar kiderült, hogy szeretik a vidámságot, az

éneket és a táncot, így alakulhatott meg a Kék Ibolya Dalkör,

valamint komplett színpadi produkciók összeállításán is elkezd-

tek dolgozni. Az eredmény legmarkánsabban a hat, soproni

országos nyugdíjas találkozón mutatkozott be, ahol mindig nagy

sikerrel képviselték településüket. Mint elmondták, a hetenkén-

ti összejövetelük mindig beszélgetéssel kezdõdik, ahol

megtárgyalják, kivel mi történt, mi újság a gyerekekkel,

unokákkal, dédunokákkal, és csak azt követõen tartják meg a

dalos, vagy táncos próbákat.

- A nyugdíjas klub tagjai – hasonlóan a többi kutasi civil

szervezethez – aktívak – mondta el Szél István polgármester, aki

jó egészséget kívánt a tagoknak azzal, hogy tíz év múlva a

következõ kerek évfordulóra is várja mindannyiukat.

Kovácsné Rostás Erzsébet képviselõ maga is jelen volt a klub

megalakulásakor, és az ünnepi alkalomra magával hozta a meg-

alakulás alkalmával készített jelenléti ívet is. Mint elmondta, a

klub rendszeres résztvevõje a helyi olvasókör rendezvényeinek,

õk is részt vesznek a gyermeknapi palacsintasütésben, de szá-

míthatnak rájuk a költészet napi, vagy a szüreti alkalmakkor is.

A jubileumi ünnepségre mûsorral kedveskedett a

kutasiaknak a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Mûvelõdési Központ

és a város nyugdíjas szövetségének tánccsoportja és a

vásárhelyi Napraforgó Népdalkör is. A nyugdíjas szövetség ne-

vében Oskovics György vásárhelyi elnök méltatta a székkutasi

klub munkáját, versmondóik számos alkalommal és szép

sikerrel vettek részt a szövetség költészet napi rendezvényén.

A Székkutasi Nyugdíjas Klub tagjai közül az ünnepi alkalmon

Kaszás Mihályné és Szabó Józsefné is elõadta saját költésû

versét, valamint Dura Imréné és Olasz Jánosné is szavalattal

örvendeztette meg a jelenlévõket. A programban a Vasorr címû

vidám jelenetet Kaszás Mihályné és Kerekes Ferencné adták

elõ, majd a klub három, híres táncos produkciójából az ez alka-

lomra összeállított mûsort is bemutatták a klubtagok. A

közönség vastapssal hálálta meg a Napsugár tánc, a Legény-

fogó tánc és a Babatánc ötletes és látványos elõadását.

A klub alapító tagjai, jelenlegi tagjai, valamint a vendégek is

átvették a jubileumi ünnepségre emlékeztetõ okleveleket, majd

a Székkutasi Harmonika Klub muzsikájának kíséretében

fogyasztották el az ez alkalomra bográcsban készített pörköltet.

Arnay
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Szeptembertõl újítják 
a 47-est Székkutasnál

Korábban beszámoltunk, hogy a 47-es számú fõút Csong-

rád megyei szakaszát megerõsítik és az úttesttel pár-

huzamosan futó kerékpárutat kiépítik. Ez azt jelenti, hogy

Szegedtõl Orosházáig megerõsített úton zajlik a gépjármû-

forgalom és biztonságosan közlekednek a kerékpárosok. A

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-t arról kérdeztük, hogy

Székkutast hogyan érintik majd a munkálatok. 

K.H: Milyen munkálatokat végeznek a 47-es számú

fõúton? Mennyi idõt vesz ez igénybe?

NIF: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában a

47. sz. fõutat Csongrád és Békés megyében több mint 54 km

hosszan felújítjuk, ebbõl közel 20 km Csongrád megyében

található. A kivitelezési munkálatok várhatóan idén augusztus

elején kezdõdnek és 2015 õszén érnek véget. A fejlesztés során

burkolat-megerõsítést, burkolat és padkaszélesítést, kerékpárút

építést, közmûvezeték kiváltást, valamint tömegközlekedési

megállóhelyek átépítését fogjuk elvégezni. Jelenleg mindkét

megyében a munkakezdéshez szükséges dokumentációk

összeállítása, közmûkiváltások tervezése, fakivágási engedé-

lyek megszerzése van folyamatban. A befejezést követõen fákat

és cserjéket telepít majd a vállalkozó. Csongrád megyében a

teljes területû régészeti feltárás még nem kezdõdött el, eddig

csak próbafeltárások készültek el, folyamatban van a szerzõ-

déskötés a teljes feltárási munkára. A két megyére kiterjedõ be-

ruházás 16,8 milliárd forintból valósul meg, a Csongrád megyei

szakaszt 7,9 milliárd forintból újítjuk fel.

K.H: Hogyan érinti ez Székkutast? Mikorra várható, hogy

megkezdik a munkálatokat a településen?

NIF: Székkutas belterületén útlezárás nem lesz, az útépítési

munkák során azonban a forgalom korlátozására (az építési

munkák jellegétõl függõen útszûkület, sebességkorlátozás,

váltakozó irányú jelzõlámpás vagy jelzõõrös forgalomirányítás)

számítani kell. A község belterületén a kivitelezési munkák vár-

hatóan szeptemberben kezdõdhetnek el.  

Megyeri József 

Elindult az ivóvízminõség-
javító program 

Közel kétmilliárd forintból valósul meg az ivóvízminõség-

javító program Hódmezõvásárhelyen, Székkutason és

Mártélyon. A projekt már megkezdõdött, amely még az idén

véget ér – derült ki a július 8-i sajtótájékoztatón.

- A vásárhelyi ivóvíz egészséges volt, a magyarországi elõírá-

soknak megfelelt, de az uniósnak nem, ezért kell megvalósítani

a beruházást - kezdte Mucsi László, a vásárhelyi önkormányzat

városfejlesztési irodájának vezetõje, aki elmondta, hogy a fej-

lesztésre uniós és hazai forrásból 1,585 milliárd forint

támogatást nyert el a három önkormányzat által létrehozott

társulás, 386 millió forintot pedig a Belügyminisztérium önerõ

alapja biztosított.

- A településeken az arzén jelenti a gondot - hangsúlyozta

Pinjung Zsolt projektvezetõ, aki arról tájékoztatott, hogy

víztisztító építés mellett a projekt költségének 20 százaléka a

rendszer felújítására fordítható.

A víz tisztításával és a meglévõ hálózat korszerûsítésével

hosszútávon garantálható az egészséges ivóvíz - tette hozzá

Mucsi László, aki szólt arról is, hogy a beruházás során nyolc

víztisztító mû épül, valamint több helyen új kutakat is fúrnak. Az

azbesztcement technológiájú csõvezetékek egy részét is

kicserélik, emellett biztosítják a hálózat tisztítását, több helyütt

pedig új tûzcsapokat telepítenek.

Az építési munkák februárban kezdõdtek el, és õszre feje-

zõdnek be, ekkor kezdõdhet el a hathónapos próbaüzem -

közölte a szakember.

Szél István, Székkutas polgármestere szerint az egészséges

ivóvíz szolgáltatás a kötelezõ önkormányzati feladat mellett az

egészség megóvásának mindenképpen fontos feltétele.

Vásárhely, Mártély és Székkutas esetében mindenképpen

szükséges ez a beruházás, de az már vitatható, hogy eddig a

vizünk egészséges volt, vagy sem, de ha már így alakították ki az

értékeket, akkor ezeket a beruházásokat véghez kell vinni.

A projekt Hódmezõvásárhely, Batida, Erzsébet, Kútvölgy,

Szikáncs, Mártély, Székkutas, Kakasszék Erzsébet Kórház

területén valósul meg.

A.S.

Lekaszáltuk a díjakat
A székkutasi Biliárdklub játékosai két csapattal indul-

tak a hódmezõvásárhelyi szervezésû, de négy települést

(Szikáncs, Nagymágocs, Székkutas, Hódmezõvásárhely)

érintõ kétfordulós biliárdversenyen. A versenyre hét csa-

pat nevezett, ebbõl kettõ székkutasi.

Végeredményben az elsõ csapatunk I. helyezést ért el, a

második a mezõny IV. helyezettje lett. Egyéni versenyben

Tóth József sporttársunk nyerte az elsõ díjat. 

Egy-két szó a klubról:

2013 májusában alakult 15 fõ alapító taggal a Malom

Büfében, ismertebb nevén a Drótosban, de a klub bejegyzé-

se elhúzódott a nyár végére. A klub alapításához segítségre

volt szükségünk, ebben partnerünk volt a Polgármesteri

Hivatal, személyesen Szél István Polgármester Úr. Jelenleg

17 tagunk van. Heti egy nap, csütörtökön tartunk edzéseket. 

Terveink közt szerepel a megyei, vagy országos bajnoksá-

gon való részvétel. Ez év januárjában döntöttünk egy új

országos szabványnak megfelelõ asztal legyártásáról. Nagy

küzdelmek árán július hónapra elkészül. Mivel egy ilyen asz-

tal, jelentõs összegbe kerül, saját erõbõl létrehozni nem

tudtuk volna. A képviselõ-testület jóindulatára számolva

kértünk és kaptunk újbóli segítséget. A Polgármester Úr

személyes látogatása alkalmával meggyõzõdött az itteni

munkáról és mint elsõ szponzorunk, õ is jelentõs segítséget

nyújtott a részünkre, melyet ezúton szeretnénk a hivatalnak

és a Polgármester Úrnak személyesen megköszönni.

- Biliárdklub vezetõsége - 
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Zajlik az élet Székkutason
A székkutasi civil szervezetek által falumegújításra és 

-fejlesztésre megnyert LEADER pályázatok kivitelezése az

alábbi ütemben halad.

A Székkutasi Tömegsport Klub "A székkutasi Sportcsarnok
felújítása" elnevezésû projekt pénzügyi és szakmai lezárásához

az MVH részérõl a hiánypótlási felhívás megérkezett, jelenleg az

abban kért kiegészítõ dokumentumok elõkészítése zajlik.

A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Mûvelõdést Segítõ Ala-

pítvány "A székkutasi Sportpálya és Játszótér fejlesztése" meg-

nevezésû projektjét érintõen az Alapítvány részére is megérkezett

a hiánypótlási felhívás, melynek teljesítése folyamatban van.

A Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesület "Székkutas
község fejlesztése" elnevezésû pályázatánál a Pince Klub felõli

oldalon megtörtént az új térburkolat területének elõkészítése, a

következõ hetekben a Pince Klub szennyvízelvezetésének

Kossuth utcai csatornarendszerre történõ átkötési munkálatai is

megkezdõdnek, ezzel kiváltásra kerül a jelenleg a Mûvelõdési

Ház 47-es sz. fõút felõli oldalán a köztéri szobrok alatt végigfutó,

mára már elavult és korrodálódott csövek és emésztõgödrök

további használata.

Az Erkel Ferenc és a Kamilla utcák keresztezõdésében

lerakásra kerültek az új sétány szakaszra a térburkolatok, a

következõ hetekben a parkolók építésével, valamint parkosítási

munkálatokkal fognak folytatódni a munkálatok.

A Székkutasi Olvasókör "A Székkutasi Mûvelõdési Ház infrast-
ruktúrájának fejlesztése" pályázata esetében a helyszíni ellenõr-

zést követõen az MVH részérõl megtörtént a teljes támogatási

összeg (3 294 319 Ft) átutalása az olvasókör számlájára.

A Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítõ Közhasznú Egye-

sület "A székkutasi piac és fõtér fejlesztése, parkolók megújítá-
sa" projektjénél a leendõ piac elõtti területen illetve a Mû-

velõdési Ház 47-es sz. fõút melletti részén az új térszintek be-

mérése megtörtént, ezt követõen került sor a korábban lerakott

- a szintezés miatt nem megfelelõ magasságban lévõ - térköves

járda felszedésére, valamint a Kossuth utcai sarkon lévõ beto-

nos térrész felbontására. A következõ hetekben megtörténik az

új térszintnek megfelelõ magasságban a szürke térburkolatos

járda visszaépítése és az új térburkolatok lerakása is.

A Béke utca elején a Polgármesteri Hivatal elõtti részen ki-

vágták a tujákat, helyükre az õsz folyamán fákat ültetnek,

mellyel párhuzamosan új parkolóhelyeket alakítanak ki.

Az önkormányzat finanszírozásában a Mûvelõdési Házban

tovább folytatódtak a belsõ felújítások. A földszinti vizesblokk

helyiségek kõmûves munkálatai befejezõdtek, a vizes szerel-

vények a következõ hetekben kerülnek a helyükre. Az elõtér új

padlóburkolatot kapott, illetve a nagyterembe és a civil terembe

nyíló új ajtók is beállításra kerültek. A civil terem konyha

részénél is befejezõdött a csempézés. A következõ hetekben az

új laminált parketta lerakása is megtörténik a civil teremben. Az

építkezéssel járó kellemetlenségekért ezúton is a lakosság

türelmét és megértését kérik. 

Megyeri József 

Elkészült a Kakasszék és
Orosháza közötti kerékpárút

A közelmúltban ért véget a 3,5 kilométer hosszú

kerékpárút építése Kakasszék és Orosháza között - tájékoz-

tatta lapunkat Szél István, a Hódmezõvásárhelyi Többcélú

Kistérségi Társulás elnöke, Székkutas polgármestere.

A Hódmezõvásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010

novemberében nyújtott be pályázatot kerékpárút fejlesztésre. A

támogatási határozat 2011-ben született meg, a százszázalékos

támogatottságú projekt összköltsége 315 millió forint volt.

A kivitelezés 2013 elején kezdõdött meg és az elmúlt hónap-

ban ért véget. Az új kerékpárútnak Csongrád megyében 1800,

Békés megyében 1700 méteres szakasza van.

A munkálatok során kiegészítõ építkezéseket is végeztek.

Többek között elektromos és úttestbe épített forgalomlassítókat

helyeztek el.

Megyeri József

Múzeumok éjszakája
Kutason

Elsõ alkalommal rendezték meg Szél István polgármester

ötlete alapján a Múzeumok éjszakáját Székkutason, melyet a

felújított Emlékháznál tartottak meg június 21-én, szom-

baton. Programok akadtak bõven, kicsiknek-nagyoknak egy-

aránt.

A település önkormányzata, a helyi olvasókör és a lovasklub

közösen szervezte meg a „Múzeumok éjszakája” elnevezésû

rendezvényt. Az Emlékház utcájában gyermekprogramokkal

kezdtek, majd Kovácsné Rostás Erzsébet nyitotta meg a

programokat. Benák Katalin, a Vásárhelyi Látóhatár címû folyó-

irat fõszerkesztõje tartott bemutatót az újságról, miközben elsõ

világháborús katonadalokkal szórakoztatta a közönséget a Har-

monika Klub.

A délután folyamán Szenti Csilla nyitotta meg a „Vásárhely az

olvasókörök városa” címû kiállítást, majd a Zenével a Rákos

Gyermekekért Alapítvány mûsorát tekinthették meg az érdeklõ-

dõk. Seres Antal tanítványai olyan dalokkal érkeztek, melyeket

nagyon szeretnek elénekelni a fiatalok.

Az alapítványt 2011-ben alapította Seres Antal, aki azóta már

több száz beteg gyerekkel foglalkozott a szegedi onkológián,

ahol zeneterápiás foglalkozásokat tart. Közülük fellépett 

Gyarmat Noémi és Török Ricsi is. „Már van közös dalunk is, a

Szeretet címmel, amit természetesen a kutasiaknak is megmu-

tatunk” – mondta Seres Antal. A koncert után tûzet gyújtottak,

de volt tûzzsonglõr és capoeira bemutató is. A.S.
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Tihanyi jutalomúton a székkutasi diákok
2014. június 25-én Kovács Gábor és Székkutas Községi

Önkormányzat felajánlásával jutalomkiránduláson jártak a

székkutasi diákok, melynek célja Tihany és a Balaton meg-

ismerése volt. 

Az utazáson a 4-8. osztályos tanulók vehettek részt a tanul-

mányi eredmények, versenyeredmények és az osztályfõnökök

javaslata alapján. Az elsõ megálló Tihanyban, a KOGART

Kiállítások Tihany volt, ahol tárlatvezetést kaptak a látogatók, és

megismerkedtek Péreli Zsuzsa képzõmûvész alkotásaival, aki

akvarelleket és kárpitokat ajánlott fel Kovács Gábornak. A mû-

vek megtekintése után játékos kvíz következett. Egy másik

teremben Borsos Miklós szobrászmûvész több mint 300 dara-

bos gyûjteményébõl, márványszobrokból, rézdomborításokból,

plakettekbõl, és grafikákból válogatott emlékkiállítását tekin-

tették meg, mely elsõsorban Tihanyhoz kapcsolódik. 

A galériából elindultak megkeresni a tihanyi visszhangot,

ahol a megjelölt helyre állva hallathatták hangjukat a bátrabb

gyereket.  Délben – a vendéglátó jóvoltából – ebéd következett,

majd megnézték a bencés apátságot és a Balaton-part felé in-

dultak. Itt tettek egy hosszabb sétát, gyönyörködtek a kilátás-

ban. Balatonfüreden a kikötõben, a Tagore sétányon, az emlék-

fa parkban sétáltak, megnézték a szívkórházat is. 

Visszafelé megálltak Pákozdon a Don-kanyar Emlékkápolná-

nál, mely az 1990-es években épült és a II. világháború idején, a

Don-kanyarban elesettek emlékét õrzi.  Ebben az épületben

látogatható az ismeretlen katona sírja.

A jó programok mindenkit kárpótoltak a rossz idõért, és az

elmaradt fürdésért a Balatonban. A résztvevõk ezúton is

köszönik a nagyszerû élményeket és ezt a csodás napot!

Kiskacsát a nagycsaládoknak
1000 darab pecsenyekacsát kapott Székkutas Község

Önkormányzatától 96 helyi család.

Szél István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a

mezõgazdasági startmunka programjából befolyt pénzbõl

vásárolta meg a szárnyasokat. Zöldséget és gyümölcsöt termel-

tek, amit eladtak, és ebbõl vették meg a kacsákat. Ezen felül

több csomag száraztésztát is kiosztottak, mely szintén a

közmunkaprogram keretén belül készült. 

"Azt szeretnénk, hogy neveljék föl ezeket az állatokat a csa-

ládok"- fogalmazott Szél István. Hozzátette, hogy nem pusztán

élelmiszer csomagot szerettek volna vásárolni, hanem ennél

többet kívántak segíteni azzal, hogy élõ állatokat adományoz-

nak a családoknak, amiket fel tudnak nevelni.

Többen kérdezték a polgármestert, hogy honnan kerítsenek

a felnevelésükre pénzt? "A háztájon mindig akad annyi eleség,

élelem, hogy abból a kacsák felnevelésére is jusson" - mondta

a község elsõ embere. Nyomon követik az állatok sorsát, hiszen

azt szeretnék, hogy a kacsák valóban a rászoruló családoknál

maradjanak, és ne vesszenek el.

Ezt a programot szeretnék rendszeresíteni. Jövõre azt

tervezik, hogy kismalacokat osztanak ki a rászorulók között, így

segítve a helyi családok életét. 

Az adományban részesülõk ezúton szeretnék megkö-
szönni Székkutas Községi Önkormányzatnak ezt a nagy-
lelkû kezdeményezést.

Németországi tanulmányúton a székkutasi fiatal

Zöldségvásár 
A mezõgazdasági startmunka mintaprogram keretén

belül megtermelt zöldségek árusítása minden héten keddtõl

péntekig a piactéren! 

Jandsó Jánosné Hankó Judit 5 gyermek édesanyja. Õk 20

kiskacsát kaptak ajándékba. Kitakarított, elõkészített hely várta

a baromfiudvar új lakóit, akik azóta a Jandsó családnál

nevelkednek. Az édesanya elmondta, hogy nagyon örülnek

ennek a kezdeményezésnek, hiszen ezzel is segíti õket az

önkormányzat a megélhetésben. "Egy kis húst, egy kis ennivalót

jelent ez is a családnak" mondta el a házigazda, akinek két

kisebb gyermeke is nagyon szívesen segít az ellátásukban.

Bodrogi Klára

Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázi-

um, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium a német

nyelvi diploma (DSD vizsga) megszerzésére lehetõséget

kínáló iskolák közé tartozik. A tanév során a diákok egy

németországi ösztöndíj programra is pályázhattak –

tájékoztatott Makuláné Gulicska Valéria igazgató.

Az ösztöndíjra olyan fiatalok pályázhattak, akik az alapfokú

vizsgát már letették, és a megadott témákról projektet készí-

tettek. Székely Sándor székkutasi fiatal is adott be pályamunkát,

amely a bizottságnak megtetszett és jutalomként megkapta a

nyári ösztöndíjat. 

A korábbi években az ösztöndíj a kinti ellátást és az

útiköltséget is támogatta. Idén azonban változás történt, az

utazást a családoknak kellett volna fizetni. A gimnázium fõigaz-

gatója, Dr. Blahó János felkereste az érintett települések

polgármestereit, köztük Szél Istvánt is. Székkutas elsõ embere

40 ezer forint támogatást nyújtott Székely Sándornak. 

- Nagyon örültem neki, nem számítottam rá, hogy ilyen

mértékû segítséget kapok - mesélte a székkutasi fiatal. A

kirándulás fõ célja a német nyelv elsajátítása magasabb szinten.

Megyeri József 
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Helyszín:  6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14. 

(Mûvelõdési Ház háta mögött)

Nevezni lehet:

• Lecsóval, melyet szabadtûzõn, bográcsban, a helyszínen

saját alapanyagból, saját eszközökkel készítenek el a

nevezõk. A helyszínen korlátozott számban asztalt és széket

biztosítunk. 

• Az étel tartalmazzon egyéni ízt, és ami még szem szájnak

ingere, a lényeg hogy a bogrács tele legyen vele!

• A nevezések  sorrendjében a csapatok sorszámot kapnak,

a fõzõhelyet mindenki maga választja ki az érkezés

sorrendjében.  

• Nevezés: 500 Ft csapatonként, elõzetesen a Retró Pince

Cafeban! 

• Papírtörölközõ, védõruha használata kötelezõ!

• Az elkészült ételeket 12 órától lehet a zsûri asztalához vinni.

A zsûrizésre beadott étel legyen

• Megtálalva 3 személyre

Zsûrizési szempontok

• Ízek harmóniája

• Az étel színe

• Az étel halmaza

• Az étel állaga

• A receptúra egyedisége

• Gasztronómiai újítás

• A tálalás minõsége

Értékelés

A résztvevõk emléklapot, valamint az elsõ helyezett egy

serleget; a második, harmadik és negyedik helyezett emlék-

fakanalat kap!

Visszatért a melegvíz 
a Sportcentrumba!

Lezárult a Sportcentrum gázrendszerének engedélyeztetési

eljárása, a DÉGÁZ felszerelte a gázórát, így újból van

melegvíz a sportcsarnokban. 

„Úgy kell a kaszával bánni, mint a menyecskével”
Felvonulással indult a nap, majd miután megegyeztek a

gazdával, ittak rá egy kupica pálinkát és learatták a búzát

Székkutason, ahol június 28-án rendezte meg a Sóshalmi

Olvasókör a már hagyományos aratóünnepséget. A rendez-

vényen mi is tanultunk: a kaszának élesnek kell lennie,

valamint úgy kell vele bánni, mint a menyecskével, csak

karolni és vezetni kell…

Több évtizedes hagyományokkal bír a Sóshalmi Olvasókör

által rendezett aratóünnep, melyre idén is sort kerítettek

Székkutas határában. A felújítások miatt most nem az egyesület

székháza körül aratták a búzát, hanem a Fûzfa vendéglõ

mellett, a Németh Zsolt által felajánlott területen dolgoztak. A

nap felvonulással kezdõdött, majd Vladár Sándor református

lelkész áldotta meg a búzát, aminek gyorsan neki is kezdtek a

dolgos kezek.

Kerekes Tibort édesapja tanította meg kaszálni. – Gyerekko-

romba kijártam vele a földre, elõször csak szénát gyûjteni, majd

egyre gyakrabban fogtam kaszát a kezembe és kóstoltam bele a

mesterségbe – emlékezett vissza Tibor, aki hozzátette: „édesapám

mindig azt mondta: úgy kell ezzel a kaszával bánni, mint a me-

nyecskével. Csak karolni és vezetni kell” – mesélte a fiatalember.

Véleménye szerint ez egy nagyon embert próbáló feladat,

mivel a búzát a legnagyobb hõségben kaszálják. Rajta is gyön-

gyözött a verejték. Tibortól megtudtuk, hogy korábban nagyda-

rab földeket lekaszáltak édesapjával, aki szinte meg sem izzadt.

„Ez azért volt, mert a papa játszva, táncolva kaszált” – mondta.

„A kaszának élesnek kell lenni, mikor érzi az ember, hogy

már ragaszkodik a búzához, vagy a gazhoz, akkor fenni kell” –

vezetett be a rejtelmekbe Tibor.

A hölgyek közben összeszedték a már learatott búzát.

„Kévébe kötjük és felkúpoljuk” – mondta Varga Lászlóné, akitõl

megtudtuk, hogy õ maga tizenévesen vett részt aratáson.

Molnár Ernõ, a Sóshalmi Olvasókör elnöke elmondta, az

egyesület tagjai mindig olyan emberek voltak, akik földmûve-

lésbõl éltek. Ez szinte ma is így van, ezért fontosnak tartják a

hagyományok megõrzését. Az aratás nagyon nehéz munka,

ezért ezen az ünnepen visznek bele egy kis vidámságot is.

Június 28-án aztán az asszonyok daloltak, miközben zajlott

az aratás, sõt nem maradhatott el a pálinka sem, ami mellé

finom sós süteményt csemegézhettek a résztvevõk. A.S.
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