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A testület pályázati célokat tûzött ki
Jól halad a székkutasi csatornázás, a település közel tízmilliót nyert önhiki pályázaton,

és meghatározták a település pályázati céljait is a képviselõtestület június 25-i rendes

ülésén. Szél István polgármester arról is tájékoztatott, hogy a háziorvosi ellátás kérdése is

rendezõdött a településen. (Írásunk a 4. oldalon)
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Lényegre törõ kérdések, õszinte válaszok
Interjú Szél Istvánnal

Kutasi Hírek: Hogyan érté-

keli az Ön mögött álló idõsza-

kot?

Szél István: Aktív, dolgos és

sok területet teljesen megrefor-

mált idõszak áll mögöttünk,

felelõsségteljes, és néha kelle-

metlen döntésekkel. Úgy gon-

dolom, hogy a képviselõtestület

a település jövõje szempontjá-

ból mindig elõreláthatóan hatá-

rozott, legyen szó az iskola

kérdésérõl, a csatornázásról,

vagy épp a szociális segélyekrõl.

Számomra nagyon fontos, hogy

nincsenek belviszályok, vesze-

kedések, mint sok más tele-

pülésen. Székkutas jövõjét ille-

tõen a képviselõtestület minden

egyes tagjának nagy felelõssége

van a ciklusban, a mûködés és a

pályázatok szempontjából is.

K. H.: A megválasztását kö-

vetõen egy olyan nyilatkozatot

tett, hogy a havi fizetésének

felét felajánlja. Ezt az összeget

milyen célra fordította?

Sz. I.: Közadakozásra, belvíz-

védelemre, ajándékvásárlásra,

a gyermekek támogatására,

valamint utaztatásra. Most leg-

fõbb célom, hogy 2013 õszétõl

egy olyan ösztöndíj program

jöjjön létre, amely tisztességes

jutalmat biztosít a pályázó gyer-

mekek számára. 

K. H.: A községben mûkö-

dõ civil szervezetek szinte

havi rendszerességgel tarta-

nak kulturális rendezvénye-

ket, melyeken Önnel ritkán

lehet találkozni. Hogyan véle-

kedik a szervezetek kezdemé-

nyezéseirõl? Vannak-e kiak-

názandó lehetõségek az egye-

sületek részérõl?

Sz. I.: A ritka szó azért túlzás!

Természetesen értem a felve-

tést, de felteszem azt a kérdést,

hogy ilyen gazdag kulturális

élettel teli közösségben van-e

olyan személy, aki mindenhol

ott tud lenni? A civil vezetõkkel

tartom a kapcsolatot, és segí-

tem a munkájukat, amiben

csak tudom. A lovasok 1 millió

forintos támogatásban része-

sültek a Leaderbõl, mert sike-

resen pályáztak. A szerveze-

teket illetõen úgy vélem, hogy

még nagyobb összefogásra len-

ne szükség. A civil szervezete-

ket a jövõben is támogatni kell,

fõként, ha a fiatalokat és az idõ-

seket is megmozgatják. Egy-egy

esemény hozzájárul ahhoz,

hogy a község lakosai kizök-

kenjenek a szürke hétköznap-

okból. A kérdés elejére vissza-

térve, késõbbiekben megpró-

bálok még több helyen ott

lenni.

K. H.: Komoly változások

történtek a helyi iskola és

óvoda életében. Elégedett-e

az intézmények jelenlegi mû-

ködésével? 

Sz. I.: Elégedett lehetek az

intézménynél elért költség-

csökkentés mértékével, mely-

nek összegét a gyermekek

oktatására fordítottuk. Az vi-

szont kérdéseket vet fel ben-

nem, hogy mi lehet a kiugrási

lehetõsége az iskolának. Haj-

landóak-e a pedagógusok vál-

toztatni a tanítási módszerei-

ken, vagy épp képesek-e arra,

hogy új tantárgyakat, vagy akár

új szemléletet adjanak az intéz-

ménynek. Amióta megtörtént

az átadás, szakmailag össze-

hangolt munka folyik a kis-

térséggel, valamint a pedagó-

gusok is több képzésen vettek

részt. A kistérség most is nyert

egy pályázaton, amelynek kere-

tében 30 millió Ft támoga-

táshoz jutott, amibõl Székkutas

is jelentõs pénzt kap. 

K. H.: Milyennek találja a

sportéletet a településen? 

Sz. I.: A lehetõségekhez ké-

pest jónak mondható elég, ha

azt mondom, hogy jó helyezést

értek el a focistáink az idény-

ben. Támogatás tekintetében a

labdarúgásra helyezzük a hang-

súlyt, amelynek mértéke ebben

az évben 400 ezer Ft volt. Az

iskolás gyermekek ingyenesen

járnak úszni, mely ezidáig nem

volt a településen. 

K. H.: Ha jól tudom a

sporttelep karbantartása köz-

foglalkoztatottak révén való-

sul meg. Sokan úgy vélik,

hogy mióta nincs állandó

gondnok a területen, azóta

úgymond "gazdátlan" a léte-

sítmény és környezete. Mit

gondol Ön errõl?

Sz. I.: Megfordítanám a kér-

dést! Miért nem lehet azt elérni,

hogy az odajáró sportolók,

sportolni vágyók – akik egyéb-

ként a téli szezonon kívül ingye-

nesen veszik igénybe a léte-

sítményt – vigyázzanak a kör-

nyezetükre, hogy ne rúgják be a

szertár ajtaját, hogy ne folyas-

sák éjszakákon át a vizet, hogy

ne alkoholizáljanak egy sport-

létesítményben? Olyan a kör-

nyezetünk, ahogy kezeljük! Úgy

gondolom, ha a csarnok fejlesz-

tési pályázata nyer az elkövet-

kezõ idõszakban, akkor meg-

újul a környezet, és sokkal job-

ban kell rá figyelni. El kellene

érni, hogy közmunkás se kell-

jen oda. 

K. H.: A fiatalok túlnyomó

többsége a megélhetés céljá-

ból elhagyja a települést. Mit

lehet tenni annak érdekében,

hogy munkahelyek létesülje-

nek a községben?

Sz. I.: Nehéz kérdés. Min-

denki azt várja az önkormány-

zattól, hogy munkahelyeket te-

remtsen. Az én véleményem

az, hogy egy önkormányzat

csak lehetõséget adhat ahhoz,

hogy vállalkozások munkahe-

lyeket teremtsenek. A cukrász-

da esetében például, támogat-

tuk a vállalkozást, és három

munkahelyet létesítettek, vagy

két leaderes vállalkozásfejlesz-

tési pályázat is elbírálás alatt áll,

amelynek keretében szintén

munkahelyeket hoznak létre.

Az önkormányzat anyagi hely-

zete nem engedi, hogy több

munkavállalót vegyünk fel. A

másik kérdés a közfoglalkoz-

tatás. Székkutason közel 90 fõ

dolgozik bruttó 71.800 Ft-ért. Én

érzékelem, hogy nem biztos,

hogy elég otthonra, vagy nem

lehet belõle megélni, de mégis

az emberek bejelentve dolgoz-

nak, fizetik utánuk a társada-

lombiztosítást. A közfoglalkoz-

tatásra önkormányzati szinten

26.219.000 Ft-ot nyertünk. Te-

gyük fel, hogy székkutasi lakos

elmegy egy közeli város hiper-

marketébe pénztárosnak, biz-

ton állíthatom, hogy mire kifi-

zeti az útiköltséget, annyi ma-

rad neki, mint a közmun-

kásoknak, akik helyben dolgoz-

nak, és azért valljuk be, nem

dolgoznak annyira keményen,

és nem dolgoztatjuk õket

annyira szigorúan, mint a pénz-

tárost három mûszakban.

K. H.: Az egészségügyet

érintõen az orvosi ügyelet

Orosháza után újból Hódme-

zõvásárhelyre került. Milyen

elõnyökkel jár mindez?

Sz. I.: Június elsejéig Oros-

háza látta el az ügyeleti felada-

tokat Székkutason, azonban a

település inkább Hódmezõvá-

sárhelyhez kötõdik, és a vá-

sárhelyi kórház lehetõségei – az

új sürgõsségi osztály, illetve a

várt milliárdos fejlesztések –

ebbe az irányba motiválták a

helyieket. A képviselõtestület

egyhangúlag megszavazta a

váltást azzal, hogy az év végén

mérleget vonnak, és értékelik

az együttmûködést. Az ügyelet

este hat és reggel hét óra között,

valamint hétvégén mûködik, a

többi idõszakban a háziorvosok

elérhetõek. Az ügyelet felké-

szült felnõtt és gyermekkorú

betegek ellátására is. A Pana-

cea 2000 Kft-nél 40 orvos dolgo-

zik, különbözõ szakterületekrõl,

a legtöbbjük fiatal szakember,

van közöttük több rezidens is,

akik mind megfelelõ ellátást

tudnak biztosítani - ezt igazolja,

hogy az évtizedes mûködésük

alatt egy-két esetben érkezett

csak panasz az ellátásra, amely-

re kialakított utak állnak ren-

delkezésre. A szolgáltatás ingye-

nes, amelyet az OEP szerzõdés

alapján finanszíroz.

K. H.: 2012 nyarán egy mo-

dern, mai kornak megfelelõ

játszótér kialakítására is ígé-

retet tett. Mikor vehetik bir-

tokba a székkutasi gyerekek a

játszóteret?

Sz. I.: Remélem, 2012 õszére

a gyermekek már ott játszhat-

nak!

K. H.: A település pályá-

zatot nyújtott be szennyvíz-

beruházást illetõen. Melyek a

legfrissebb információk a

projekttel kapcsolatban? Mi-

kor kezdõdhetnek meg a

munkálatok?
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Sz. I.: A 2012. április 16-án

benyújtott pályázatunk értéke-

lése megtörtént. Az Energia

Központ Nonprofit Kft., mint

közremûködõ szervezet, a

2012. június 27-én kelt levelé-

ben arról értesítette önkor-

mányzatunkat, hogy a pályázat

értékelése megtörtént, és az

eljárásrendnek megfelelõen

döntésre terjesztik fel. A döntés

megszületéséig már további

információt a pályázatról nem

kapunk. Támogató döntés ese-

tén az építési munkálatok 2013.

júniusában kezdõdhetnek meg.

A jelenleg cégbejegyzés alatt

álló Székkutasi Településüze-

meltetési Nonprofit Kft. is azért

jön létre, hogy a csatornázást

érintõ munkálatokban közre-

mûködjön. Minden összeállt,

lassan mondom, Székkutason

lesz csatorna!

K. H.: A csatornázás mellett

van-e még folyamatban lévõ

pályázat?

Sz. I.: Természetesen. Ezek

közül csak a legfontosabbakat

emelném ki. Az ÚMVP III.

tengelyében õsszel megjelenõ

"Falumegújítás és fejlesztés"

címû pályázati konstrukcióban

terveink szerint, kevés kivé-

teltõl eltekintve szinte teljesen

megújulnának majd az önkor-

mányzati intézmények, köztük

a sporttelep és az ott lévõ

létesítmény is. A piacozás hely-

színe és rendje is átalakulna,

hiszen egy, a mainál esztétiku-

sabb és korszerûbb fedett

piactér létrehozását tervezzük

az önkormányzat épülete mel-

letti területen. Szintén szeret-

nénk felújítani és fejleszteni a

temetõt, hiszen a települést, és

az ott élõket az is minõsíti, hogy

mennyire gondozzák elhunyt

hozzátartozóik sírhelyét, és

annak környezetét. Terveink

között szerepel: új kerítés és

díszsírhelyek, valamint parko-

lók kialakítása. Arról nem is

beszélve, hogy az ivóvizünk is

egészségesebb lesz. 

K. H.: Mi a véleménye a

székkutasi Új Élet Mezõgaz-

dasági Szövetkezet jelenlegi

mûködésérõl? Hogyan látja a

szövetkezet jövõjét?

Sz. I.: A mûködésüket nem

látom, de azt remélem, hogy a

szövetkezet körül kialakult bíró-

sági ügy minél hamarabb

megoldódik, és helyére kerül-

nek a dolgok. A jövõ szempont-

jából a mezõgazdaság eredmé-

nyezheti az elõbbre jutást. Azt

azonban be kell látni, ha Lázár

János segítségével nem tör-

ténik meg a feljelentés, a ku-

tasiak nem kapták volna meg

egyhamar a szövetkezeti ingat-

lan eladásokból származó jo-

gos jövedelmüket. Remélni

tudom, hogy nem igazolódik

be, de nagy bûnnek, hosszú az

árnyéka! 

K. H.: Nagy felháborodást

keltett a lakosság körében az

utcanévváltozás lehetõsége.

Ön végül lemondott ezen

elképzelésérõl?

Sz. I.: Nem! Lesz utcanévvál-

tozás, mihelyt a Kormány elfo-

gadja az ezzel kapcsolatos

törvényt. Megengedhetetlen a

mai világban, hogy egy diktatú-

ra, egy rezsim és gyilkosok

neveit viseljék az utcák. 

K. H.: Elégedett-e a közte-

rületek állapotával? (utak,

járdák, parkok, közterek, ut-

cabútorok stb.)

Sz. I.: Véleményem szerint

jobb, mint két évvel ezelõtt. Az,

hogy odafigyelünk, és próbáljuk

rendben, gondozottan tartani a

köztereket, parkokat csak fejlõ-

dést jelenthet. A járdafelújítás-

sal nagy terhet vett az önkor-

mányzat a nyakába, de megéri,

hiszen az emberek elégedettek. 

K. H.: A képviselõtestület

2012. május 21-én alkotta

meg a tiltott, közösségellenes

magatartásokról szóló ren-

deletet, mely akár 50.000 Ft-ig

terjedõ helyszíni bírságot

szab ki azok számára, akik

elhanyagolják az ingatlanjaik

környezetét. Ez azonban so-

kaknak nem tetszik!

Sz. I.: Én nem így látom.

Csak annak nem tetszik, akinek

rendezetlen a portája. Eddig

nem büntettünk, nem szólí-

tottunk fel senkit sem, hiszen a

rendelet és a szórólap után úgy

gondoltam, hogy hátha meg-

oldódik a probléma, de nem így

történt. Amíg nem forintosítjuk

a bírságot, addig nem tesznek

az emberek érte semmit. Majd

most augusztus közepétõl más-

képp lesz. 

K. H.: Lázár János, a térség

országgyûlési képviselõje jú-

nius elsejétõl Budapesten te-

vékenykedik. Származhat-e

ebbõl Székkutasnak bármi-

lyen hátránya?

Sz. I.: Miért származna? Az

elmúlt két évben a kistérségi

támogatásokon kívül 40 millió

Ft-ot kapott a település azért,

hogy az ügyek jól mehessenek.

Államtitkár Úr nem ment el a

térségbõl, továbbra is Hódme-

zõvásárhelyen él, és ezt a

térséget nagyon is szívügyén

viseli. Székkutas eddig még

csak nyert az Õ személyével.

Biztos vagyok abban, hogy a

kapcsolat még jobb lesz!

K. H.: Mégis sokan nega-

tívumként élik meg a települé-

sen a túlzott Vásárhely orien-

tációt. Miért van ez?

Sz. I.: Nézze, volt olyan idõ-

szak, amikor a kis települések

tudtak érvényesülni, elõnyt

szerezni. Ez most nem így van.

Vitatkozhatunk azon, hogy

miért, de nincs értelme. A világ

kereke másképp forog. Úgy

gondolom, hogy egy erõsebb-

hez, egy nagyobb városhoz

mindig célszerû kapcsolódni

több ponton is. Itt van az iskola

kérdése, ahol úgy takarítunk

meg pénzt, hogy az oktatás

mûködik, a gyermekek többet

kapnak, és érezhetõ a peda-

gógusok szakmai fejlõdése is.

Jelenleg buta lenne a község,

ha nem az erõsebbhez húzód-

na. A közigazgatás, az egész-

ségügy, és minden más ügy

Vásárhelyhez köt bennünket.

Miért kellene felbontani min-

dent?

K. H.: Polgármester Úr, ho-

gyan látja a település jövõjét?

Sz. I.: 2014 õszére szeret-

ném, ha az elképzelt és megál-

modott beruházásaink – ösz-

szesen 1,8 milliárd Ft – folya-

matban lennének, vagy meg-

épülnének.

K. H.: Utolsó kérdésként,

hol és hogy tölti a nyarat?

Sz. I.: Ha arra kíváncsi, hogy

megyek-e nyaralni, akkor a

válasz, hogy nem. A mezõgaz-

daságban nyáron van a legtöbb

munka, így ott is helyt kell áll-

jak, valamint a pályázatok is

nyár végére kerülnek kiírásra.

Dolgos nyár elé nézek én is és a

munkatársaim is.

25 gyermek ebédel ingyen 
25 gyermek nyári étkezte-

tésére nyert 594 ezer forin-

tot pályázaton Székkutas ön-

kormányzata a június 18-tól

augusztus 31-ig terjedõ idõ-

szakra.

54 munkanapon keresztül

25 gyermek kap ingyen meleg

ebédet a pályázatnak köszön-

hetõen – tudtuk meg Varjúné
Rostás Éva vezetõ fõtanácsos-

tól, aki elmondta, hogy szol-

gáltatási szerzõdést kötöttek

egy vállalkozóval erre vonat-

kozóan. Hozzátette: Az elmúlt

évben is elnyerték a támo-

gatást, amelyre akkor több

jelentkezõ volt. Idén huszon-

öten jelentkeztek, az önkor-

mányzat ennyi fõre pályázott

és ennyi fõre nyert a pályá-

zaton.

Még lehet jelentkezni...
Augusztus 4-én felpezsdül

a székkutasi élet, ugyanis

szántóversenyt és motoros

találkozót is szerveznek a

községben.

Augusztus 4-én, szombaton

Székkutason megrendezik a II.

Székkutasi Regionális Szántó-

versenyt. Mihály Károly fõszer-

vezõ elmondta, lehet még

jelentkezni a szántóversenyre,

eddig 20-25-en jelezték rész-

vételi szándékukat. Nincs

semmilyen feltétele a verse-

nyen való indulásnak, aki sze-

retne jelentkezni, a 30/9531-

934-es számon megteheti.

Több kategóriában rendezik

meg a versenyt: 2-3 fejes ágy-

ekék, 3-4 fejes ágyekék, 2-3

fejes váltva forgató ekék, 4-5

fejes váltva forgató ekék,

lófogatú szántás és veterán

traktoros szántás.

A motoros találkozó a 47-es

út mellett, az úgynevezett Ren-

dezvényparkban lesz. Labádi

Ernõ fõszervezõ elárulta, idén

kétszer annyi embert várnak,

mint tavaly. Bármilyen motor-

ral lehet jelentkezni a talál-

kozóra. Idén a motoros túra a

szántóverseny helyszínére fog

vezetni. A motorosok külön-

féle vetélkedõkön vesznek

részt: így KRESZ-tesztet tölte-

nek ki, és emellett motoros és

nõi autós ügyességi versenye-

ket is indítanak. Délután háro-

mig Közlekedésbiztonsági Na-

pot is tartanak. 10 órától kezd-

hetik a fõzést azok, akik jelent-

keznek a fõzõversenyre. Két

kategóriában lehet indulni:

bográcsban és grillezéssel ké-

szült ételekkel. Az étkeket

saját hozott anyagból és fel-

szereléssel kell elkészíteni.
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A testület pályázati célokat tûzött ki
Jól halad a székkutasi csatornázás,

a település közel tízmilliót nyert önhiki

pályázaton, és meghatározták a tele-

pülés pályázati céljait is a képviselõ-

testület június 25-i rendes ülésén. Szél

István polgármester arról is tájékoz-

tatott, hogy a háziorvosi ellátás kérdé-

se is rendezõdött a településen.

A területek tulajdonosi hozzájárulásai-

nak beszerzése folyik a csatornapályázat

kapcsán – tájékoztatta napirend elõtt

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ a képviselõket

a testületi ülésén, ahol Szél István beje-

lentette: 9,7 millió forintot nyert a testület

a hátrányos helyzetû települések állami

pályázatán.

A Vásárhelyi és Vidék Jövõjéért Egye-

sület munkaszervezetének vezetõje,

Benkõ Zsolt arról informálta a grémiu-

mot, hogy 70 millió forintra pályázhatnak

a településen turisztikai fejlesztésekre. A

célterületek között vannak a szálláshe-

lyek bõvítése és korszerûsítése, gyermek-

és ifjúsági turizmus fejlesztése, valamint

a bor- és vadászati turizmus is. Itt

pályázhatnak nonprofit szervezetek és a

külterület is, és a pályázat itt 65 száza-

lékos támogatást biztosít, a beadás július

1-tõl 31-ig lehetséges.

Szeptembertõl falufejlesztési célokra

nyílik meg pályázati lehetõség – mondta

el Benkõ Zsolt –, ebbõl a pályázatból a

piac környéke rendezhetõ Székkutason.

E pályázat keretében újulhat meg a lovas

pálya és a sportcsarnok is. A köztemetõ

környékének felújítására, az út kõburko-

lattal ellátására, a szemételhelyezés meg-

oldására és parkoló kialakítására is pá-

lyázna falu, de a sportpályát is felújítanák.

Civil szervezetek nem élhetnek az

önkormányzat nélkül, de az önkormány-

zat sem élhet a civil szervezetek nélkül –

szögezte le Kovácsné Rostás Erzsébet
kulturális tanácsnoki munkájáról szóló

beszámolója során, amelyben elmondta:

19 civil csoport mûködik a településen,

közülük heten bejegyeztették magukat, a

nem bejegyzett csoportok viszont az

olvasókörön keresztül juthatnak pályázati

támogatáshoz. Jó kapcsolatot épített ki a

vásárhelyi és a régió csoportjaival, szer-

vezeteivel, amelyek több új lehetõséget

hoztak a kutasi szervezeteknek.

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ a helyi adó-

bevételekrõl tartott beszámolójában

elmondta: az adónemek emelkedésével

nõtt a bevétel is, és látható a hatéko-

nyabb behajtás eredménye is. 42 millió

volt a három adóból befolyt összeg. A

behajtás, az inkasszálások folyamatosak,

6-7 millió forint kintlévõsége van az

önkormányzatnak. A kommunális adó 95

százalékban teljesült.

A külterületi földutak karbantartása

kapcsán a mezõgazdasági bizottság

polgárjogi egyesület megalakítását java-

solta, amelybe a gazdák és tanyatu-

lajdonosok is belépnének. Szél István ki-

jelentette: nem támogatja a bizottsági

javaslatot, amely az önkéntességre ala-

pul. Vannak gazdák, akik minden esõ

után traktorral járnak az utakon, ebbõl

komoly igazságtalanságok származ-

hatnak annak kapcsán: mikor melyik utat

gléderezzék, és hogy kinek, mennyi

pénzt kell majd befizetni. Szél István java-

solta: legyen kötelezõ a hozzájárulás, és

felhívta a figyelmet: az önkormányzat

jelentõs összeggel segíti az utak kar-

bantartását. Végül úgy döntöttek, meg-

próbálják a társulás létrehozását, és fel-

veszik a kapcsolatot a földhivatallal és a

vadásztársasággal is.

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ a mázsaház

mûködtetésérõl szóló beszámolójában

elmondta: 150 ezer forint nyereséget

termelt az elmúlt öt hónapban, ezért Szél

István javasolta: az eredménybõl a

tisztasági meszelést és a csövek festését

oldják meg.

A település belép a Szántó Szövetség-

be, hogy megrendezhesse az augusztus

4-i szántóverseny, és vállalták a rendes

tagság díjának kifizetését. Sajti Mihály
képviselõ javasolta: a versenyre az ön-

kormányzat adjon különdíjat egy székku-

tasi induló részére.

A testületi ülést követõ beszélgetésen

szóba került a település háziorvosi ellátá-

si helyzete. Szél István polgármester

elmondta: a nagymágocsi dr. Poszert
Józseffel kötöttek szerzõdést a nyolcszáz

lakost számláló praxis ellátására, egyelõ-

re négy hónapra. Az eddigi tapasztalatok

szerint az új orvost elfogadták a kutasiak,

és jól mûködik az ügyeleti rendszer is.

Számos terület pályázható a tanyaprogramban
A Vidékfejlesztési Minisz-

térium 2012-ben is meghir-

dette a tanyaprogramot,

amely idén is a tanyagazda-

ságok fejlesztését célozta

meg. Nagyszámú fejlesztési

körre lehet pályázni, ame-

lyekrõl Benkõ Zsoltot, a Vá-

sárhelyi Vidék Jövõjéért

Egyesület munkaszerveze-

tének vezetõjét kérdeztük.

A tavalyi évhez hasonlóan

pályázatot lehet benyújtani a

tanyaépület felújítására, vala-

mint a hozzá kapcsolódó gaz-

dasági épületek felújítására,

építésére. Emellett gazdálko-

dást segítõ eszközök, gépek

beszerzésére, karám, kerítés

építésére, felújítására. Lehet

pályázni szaporítóanyag be-

szerzésre, magyarul vetõmag

vagy akár gyümölcsfavásárlás-

ra is.

Ezen kívül az állatállomány

bõvítésére, valamint a tanya-

gazdaság energetikai korsze-

rûsítésére is. Ez fõleg azon ta-

nyáknál lehet fontos, ahol

nincs vezetékes áram, ott

napkollektor felszerelésére le-

het mód. Pályázható az egész-

séges ivóvízrendszer, valamint

a természethez közeli szenny-

víz tárolás kialakítása is.

A pályázat feltétele, hogy

bejelentett lakcímmel tanyán

éljen a pályázó, ott mezõgaz-

dasági tevékenységet végez-

zen 50 százalékot meghala-

dóan, és a 2011-ben mért éves

árbevétele ne érje el az 5 mil-

lió forintot. Ezzel a valóban

kisgazdaságokat, õstermelõ-

ket és a hátrányos területeken

élõket segítené a program.

Családi események
Születés: Forrai Sándor és Kelemen Andrea Anna 

Sándor utónevû gyermeke.

Házasságkötés: nem volt.

Elhalálozás: Rózsa János

Abonyi Mihályné Molnár Zsófia

Földi Imréné Magony Julianna

Oláh Mihály Pálné Kiss Lídia

Hegyi Piroska Katalin
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20 év munkáját foglalja magában

Labozár Antalnak a III. Mezi Fesztivá-

lon bemutatott „Egy prímás vallomá-

sa” címû könyve. A mûsorban termé-

szetesen maga a prímás, dalszerzõ is

szerepet vállalt, majd rendületlenül

látta el aláírásával és néhány kedves

sorral azokat a példányokat, amelyeket

dedikáltattak vele csodálói.

Körülbelül 20 év munkájának eredmé-

nye Labozár Antal könyve. A szerzõ

elmondta: a 90-es évekig nótákkal foglal-

kozott. Pár ezer nótát leírt, majd ezek

szövegét „átszûrte lelkén”. Ezt követõen

kezdett el versekkel foglalkozni, melyek

egyre csak szaporodtak. Könyvét a

Székkutasi Olvasókörnek is köszönheti,

ebben a közösségben pattant ki az ötlet,

hogy ki kellene adni. Fél éves munka

után immár megjelent az „Egy prímás

vallomása”.

A kinyomtatott könyvek fele immár el is

fogyott. Szél István, Székkutas polgármes-

tere szerint ebbõl is látszik, ez a kötet a

környékbeliekrõl szól, és az õ figyelmükbe

ajánlotta.

Már az esemény elõtt sokan sorban

álltak, hogy dedikáltassák saját pél-

dányukat. A bemutató után pedig csak

egyre többen és többen várakoztak arra,

hogy Labozár Antal ellássa kézjegyével a

könyve egy-egy példányát.

Péntek 13-án kezdõdött a Mezi, de a siker nem maradt el
Július 13-án reggel 12

órás focival, majd igazából

este hatkor a hivatalos meg-

nyitóval vette kezdetét a har-

madik Mezi fesztivál Székku-

tason. Péntek estére hatal-

mas tömeg szórakozott a

programokon.

Gulyás István, a fesztivál

egyik házigazdája köszöntötte

a megjelenteket, majd beszé-

det mondott Rév község alpol-

gármestere, Hasas János is. A

rendezvény médiatámogatója

Égetõ Gyula, a Rádió 7 és a

promenád.hu cég- és szer-

kesztõségvezetõ tulajdonosa

beszédében a kezdeménye-

zést méltatta, kiemelve, egy

vidéki média az ilyen rendez-

vényeket tudja mellszélesség-

gel támogatni, valamint a

vidék hírportáljához hasonló-

an a fesztiválsorozatnak is

nagy jövõt jósol.

Szél István, Székkutas pol-

gármestere szerint a mai vi-

lágban, amikor egyre keve-

sebb pénz jut a családban

arra, hogy az emberek szóra-

kozzanak vagy eljárjanak ki-

rándulni, kikapcsolódni, ak-

kor egy ilyen fesztivállal csak

jó pontot szerezhetnek az

embereknél.

A színpadi programok fél

hétkor kezdõdtek, mikor is

elsõként a helyi fiatalokból álló

Punk N Roll lépett fel, akik

dacára egy éves fennállásuk-

nak derekasan helytálltak a

színpadon, sok-sok Tankcsap-

da dalt felvonultatva. Utánuk a

rutinos 12 éve mûködõ vásár-

helyi Rockefeller másfél órás

koncertje következett, akik

hozták a tõlük kötelezõt, és

klasszikus rockzenével alapoz-

ták meg a 3 nap hangulatát.

Mire besötétedett alig le-

hetett mozdulni a színpad kö-

rül, több százan várták a helyi-

ek nagy kedvencét, a Sivatag

Gyöngye Hastánccsoportot,

akik ezúttal történetbe gyúrt

táncos produkcióval érkeztek,

Házaspárbaj címmel.

22 órára a fiatalok kerültek

lázba, hiszen elsõként indult

DJ maraton a Mezi színpadán.

Három országosan is ismert

lemezlovas, Dj Kohary, Dj

Budai és Dj Szeka pörgette a

legjobb klubzenéket egészen

hajnalig.

Szombaton a kulturális

programoké volt a fõszerep.

Többek között egy kis mûsor

keretében bemutatták Labo-
zár Antal, költõ, prímás verses

kötetét. A napot koncertek

zárják, így fellépett a Traubi, a

Szekció, este 11 órakor az

Exon, majd hajnali 1 órakor

zárásként a színpad a székku-

tasi J3 zenekaré volt.

A Mezi második napján

nagy szerepet kapott a sport,

így többek között volt grundfo-

ci bajnokság, rögbi, baseball

bemutató mérkõzés. Emellett

a civil szervezetek kulturális

programját is élvezhették a

kilátogatók. Fellépett az

Aranypáva Népdalkör, a hód-

mezõvásárhelyi Gazdasági

Egyesület Aranykalász Dalkö-

re, az orosházi Bokréta Nép-

dalkör. A délután folyamán a

helyi kézimunka szakkörön

készített alkotásokból nyílt

kiállítás.

A vasárnapi programok

ebéd után kezdõdtek, még-

hozzá a Héjja László és Ráhai
József nevével fémjelzett

aikido bemutatóval.

Ez a nap – kulturális részrõl

is – leginkább a mozgásról

szólt, egymást váltották a

színpadon látványos produk-

ciók. A helyi Napsugár csoport

kicsiny néptáncosai mellett a

Szántai Zsanett vezette aero-

bicos lányoknak tapsolhatott

a közönség. Újdonság volt, de

hatalmas sikert és tapsot ara-

tott a Nagymágocsi Mazsorett

Csoport fellépése, valamint a

Susáni Nyugdíjas Klub mario-

nett bemutatója.

A muzsikát délután az

Aranypáva Népdalkör ide ké-

szített népdalcsokra, valamint

Molnár Ernõ és Gulyás Ferenc
harmonika játéka képviselte.

A jó hangulatról emellett a

Kankalin Néptánccsoport is

gondoskodott, akik Kis-Jakab
Péter vezetésével a fél közön-

séget is megtáncoltatták az

interaktív elõadás végén.

Jókedvet hozott az ÖFI

klub meglepetés produkciója,

amelyben a hölgyek öreg-

asszonyból vedlettek át fiatal

leányokká. Közben az erõs

emberek vetélkedése is hatal-

mas tömegeket vonzott a ké-

zilabdapályára. A versenyben

nagyon szoros eredmény szü-

letett, de meglepetés nem tör-

tént, a helyi sportkiválóság,

Udvari József vihette haza a

kupát.

Az esti koncertek elõtt né-

mi kis zápor borzolta a kedé-

lyeket, mely még többször

megismétlõdött, de a kitartó

rock rajongók nem tágítottak.

Elsõként Sweetchunk, azaz

Fodor Tibi állt színpadra, egy

szál szintetizátorral, majd

gyorsan behangolt a második

vendég, a vásárhelyi Moped

Rock Band, így egyre duzzadt

a tömeg és a hangulat a két

fõvárosi zenekar a Blues Com-

pany és a Jump Rock Band

koncertjére.

A rendezvény mûsorveze-

tõje Szombat Mihály, a Rádió

7 és a www.promenad.hu

munkatársa volt.

Egy prímás vallomása
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Idén a nap fürösztötte a sóshalmi aratókat
Tavaly esõ és jégesõ zú-

dult a Sóshalmi Olvasókör

aratási ünnepségének részt-

vevõire, idén viszont csak

veríték csorgott az arcokon,

mivel igencsak napfényes

idõt fogtak ki június 30-án.

A hagyományõrzõ rendez-

vény idén is Székkutasról

indult, ahonnan a helyi Lovas

Klub fogatain ülve vágtak neki

az útnak. A székkutasi Kamilla

Dalkör asszonyai is ott ültek a

kocsikon, és énekkel segítet-

tek, hogy rövidebbnek tûnjön

az út.

A Sóshalmi Olvasókörbe

érkezõket pálinkával és ka-

láccsal fogadták. Terendi

Viktória néprajzkutató rövid

elõadását követõen a résztve-

võk kivonultak egy közeli bú-

zatáblába, ahol a gazdát ala-

kító Imre Pál megalkudott a

Molnár Ernõ olvasóköri elnök

vezette részesekkel. Miután

sikerült megállapodni, ivó-

szaruból elfogyasztották az

áldomást, vagyis egy-egy

korty pálinkát. Ezután kezdõ-

dött a kézi aratás, amelyet

hagyományos ruhákban és

hagyományos eszközökkel

végeztek.

Az udvaron felállított aszta-

loknál jó ebéddel, beszélge-

téssel, zenehallgatással telt az

idõ, felléptek táncosok, dalo-

sok és színjátszók, de a Sós-

halmi és a Székkutasi Olvasó-

kör mellett a vásárhelyi Besse-

nyei Ferenc Mûvelõdési Köz-

pont is beszállt a szervezésbe,

a Sonkoly Ágnes vezette csa-

pat kézmûveskedésre várta a

kicsiket és nagyokat.

A Mezi Fesztiválra igen sok

székkutasi lakos látogatott ki, õket

arról kérdeztük, hogyan tetszett a 3

napos kavalkád.

Dajka Mihály:
Nagyon jó a feszti-

vál, gyakorlatilag

minden program

tetszett, végig kint

voltam, a zenék

fantasztikusak.

Prágai Nikoletta:
Nagyon tetszik, ön-

kéntesként a le-

bonyolításban is részt veszek, leginkább

a programok sokszínûségét emelném ki,

itt mindenki megtalálja a számára kedves

szórakozási lehetõséget, idõs és fiatal

egyaránt.

Gyöngyösi Nor-
bert: Kell ez a há-

rom nap a falunak,

a fiatalok végre ön-

feledten szórakoz-

hatnak, ezúttal DJ

fellépõk is voltak,

akik már hiányoztak

a fesztiválról.

Szántó Tibor: Én ugyan most jöttem ki

elõször, de eddig nagyon tetszett. Elsõ-

sorban a gyerekek kedvéért jöttünk ki,

hiszen sok a gyerekprogram, vagy az

olyan lehetõség, ahol õk is jól tudják

magukat érezni.

Persze én is meg-

nézek ezt-azt, ha

már itt vagyok, és

beszélgetek azok-

kal az ismerõsök-

kel, akikkel egyéb-

ként ritkán futunk

össze.

Mihályné Dió-
szegi Margit:
Eddig napközben

nemigen sikerült

kijönni, hiszen az

aratás mindig

erre az idõpontra

esik, de most

már ezzel készen

vagyunk. A zenei

kínálat nem mindenhol fedi az én ízlése-

met, de összességében tetszik.

Különösen jól szórakoztuk a mazsorett

bemutatón és vásárhelyi nyugdíjas klub

vicces marionett produkcióján.

A hónap kérdése

Hogy tetszett az idei Mezi?
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Civil Pálya

Igyekeznek a problémákra megoldást találni
A Székkutasi Mozgássérült

Csoport 1995-ben jött létre

Bere László vezetésével, és a

szûkös anyagi lehetõségek

ellenére is töretlenül végzik

munkájukat. A község civil

szervezeteit bemutató soroza-

tunkban a jelenlegi csoport-

titkár, Tóth Antalné mutatta

be a kis közösséget.

Bere László a Hódmezõvá-

sárhelyi Mozgássérült Csoport-

ban volt vezetõségi tag, és a

megye kérésére lehetett bõví-

teni a csoportokat, így alakult

meg Székkutason is. A kutasi

csoport elsõ vezetõjének

munkáját „Ember az em-

berért” kitüntetéssel ismerték

el. A megyei mozgáskorláto-

zott találkozó évente megren-

dezésre kerül, az elsõre 1996-

ban Székkutason került sor.

2009-ben a községben moz-

gássérült csoportok számára

tartottak „Ki mit tud”-ot, ahol

400 fõt láttak vendégül. Bere

László 2011-ben mondott le

tisztségérõl, helyére Tóth An-

talnét választották meg a cso-

port élére.

A székkutasi csoport felada-

ta ugyanaz, mint az országos és

a megyei szervezeté, azokkal

karöltve próbálják képviselni a

mozgáskorlátozottak érdekvé-

delmét, igyekeznek problé-

máikra megoldást találni. „Saj-

nos az anyagi helyzet erõsen

korlátozza lehetõségeinket” –

fogalmazott Tóth Antalné.

A csoporttitkár elmondta,

egyik fontos feladatuk, hogy

segítenek az autószerzési tá-

mogatás igénylésében. Koráb-

ban fürdõszoba átalakítási tá-

mogatás is volt, de ez nagyrészt

megszûnt. Fogadóórát kéthe-

tente hétfõn 14 és 16 óra között

tartanak a Mûvelõdési Ház Civil

Klubjában, ilyenkor lehetõség

nyílik egy kis beszélgetésre, a

programokkal kapcsolatos

egyeztetésre.

A nemzeti ünnepeken való

részvétel mellett fontos ren-

dezvényük a nõnapi ünnepség,

illetve minden évben tartanak

évzárót, ami nagy sikernek

örvend. Idén május 1-jén a

Nagymágocsi Mozgáskorláto-

zott Csoport vezetõjét és tagjait

látták vendégül. Az összejöve-

telt Szél István polgármester is

megtisztelte jelenlétével. A

nagymágocsiak már májusban

viszonozták a meghívást.

Jelenleg augusztus 20-a

megünneplésére készülnek,

augusztus 28-ára mórahalmi

fürdõlátogatást terveznek. Ok-

tóberben lesz a megyei csopor-

ttalálozó, decemberben pedig a

már említett évzáró.

A falu kulturális életében is

részt vesznek, amennyire a ta-

gok egészségügyi állapota enge-

di. Tavaly novemberben a

Gregus Máté vetélkedõn szépen

szerepeltek, Líbor Ferenc és

Szokolayné Kulik Erzsébet elsõ

helyezést ért el. Idén a Hód-

mezõvásárhelyen megrendezett

József Attila szavalóversenyen

szintén részt vettek, és csoport-

társuk, Kozóné Szabó Klára to-

vább jutott a megyei fordulóba.

- A székkutasi civil szer-

vezetekkel jó a kapcsolatunk,

az olvasókörrel, a nyugdíjas

klubbal és a Kamilla Dalkörrel

közös rendezvényeket szok-

tunk tartani – zárta beszélgeté-

sünket Tóth Antalné.

Állampolgársági eskütétel
a településen

A magyar Országgyûlés

2010. május 26-án fogadta el

a magyar állampolgárságról

szóló 1993. évi LV. törvény

módosítását, bevezetve az

egyszerûsített honosítási el-

járást, amelynek lényege,

hogy nem kell Magyarorszá-

gon letelepedni a határon

túli magyaroknak a magyar

állampolgárság megszerzé-

séhez, nem kell állampol-

gársági vizsgát tenni, ele-

gendõ a magyar nyelv isme-

rete és nem kell a magyaror-

szági lakóhelyet és megélhe-

tést igazolni. Kérelmet az

nyújthat be, aki a kedvez-

ményes honosítás következõ

(együttes) feltételeinek ma-

radéktalanul megfelel:

- maga vagy felmenõje ma-

gyar állampolgár volt vagy va-

lószínûsíti magyarországi szár-

mazását,

- magyar nyelvtudását iga-

zolja (ezt a kérelmet átvevõ

szerv ellenõrzi),

- a magyar jog szerint bün-

tetlen elõéletû és büntetõeljá-

rás nincs ellene folyamatban,

és

- honosítása nem sérti Ma-

gyarország közbiztonságát és

nemzetbiztonságát.

A törvény alkalmazása

2011. január elsejétõl kezdõ-

dött meg. Az azóta eltelt több

mint egy évben 24 fõ tette le

az állampolgársági esküt

Székkutason, legutóbb 2012.

július 14-én 4 fõ. 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2012. július 15-étõl a

szemétdíj beszedõ Szokolayné Kulik Erzsébet,

Székkutas Felszabadulás u. 2.sz. alatti lakos. Kukát, zsákot

vásárolni és számlát fizetni is lehet ezen a címen minden

héten hétfõn 13:00-17:00-ig. Telefonszám: 06-30/8577854

Megnyílt a Korona Cukrászda
Végre van cukrászda Szék-

kutason is. A hódmezõvásár-

helyi Zója Cukrászda tulaj-

donosai nyitották meg. Ennek

apropóján tortákról, fagylal-

tokról kérdeztük Pányi Lász-

lónét, a székkutasi Korona és

a hódmezõvásárhelyi Zója

Cukrászda vezetõjét.

Június 15-én megnyitott a

Korona Cukrászda Székkuta-

son. A név annak köszönhetõ,

hogy a felújításkor találtak egy

lécet, amibe egy korona volt

belevésve.

Törekszenek arra, hogy az

alapfagylaltokon kívül különle-

gességet is lehessen választani.

Fagylaltból kelyhet is lehet

kapni, ennek elkészítése kö-

rülbelül fél óra. Pányi Lászlóné

elmondta, az ízeket baba-

piskótával választja el. Fontos,

hogy behûtött üvegtálba rakják

össze. Eperrel, csokoládé dí-

szekkel, marcipán virággal is

lehet dekoratívabbá tenni. Aki

ilyet szeretne saját maga is

vihet be üvegtálat, de kölcsön-

be is kaphat.

A Zója Cukrászda, és most

már a Korona Cukrászda is

igazi családi vállalkozás. Szék-

kutason helybelieket foglalkoz-

tatnak.

Készítenek hagyományos és

különleges tortákat is. A ma-

gyar motívumok használatát a

tortákon is kérik, azaz mar-

cipán burkolatra, glazúrral raj-

zolják fel az adott mintát. Fon-

tos, hogy, aki tortát szeretne, 1-

2 nappal korábban jelezze.

Székkutason a Fõ utcán, a

Vásárhelyi úton található a

Korona Cukrászda, a régi

takarékszövetkezet épületé-

ben.
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A kettes körzetben dr. Poszert József helyettesít
Június közepén vette át a

kettes körzet helyettesítését

dr. Poszert József háziorvos

Székkutason, akivel az eddigi

tapasztalatokról, illetve

pályafutásáról beszélgettünk. 

Dr. Poszert József 1979.

október 9-én Erdélyben, Margit-

tán született. 1998-ban érett-

ségizett le, majd Marosvásárhe-

lyen 2004-ben végezte el az

orvosi egyetemet. Egy évre rá

jött át Magyarországra, azzal a

céllal, hogy anyanyelvén tanul-

hasson tovább, és anyanyelvén

gyógyíthasson.

A diploma honosítását köve-

tõen Szentesen, a Dr. Bugyi Ist-

ván Kórház pszichiátriai osz-

tályán kapott munkát. Mind-

eközben tanult, 2011. március

elején tette le az utolsó vizs-

gáját, és szerezte meg a házior-

vosi szakvizsgát, majd utána

Nagymágocson állt munkába.

Jelenleg Nagymágocson él

családjával szolgálati lakásban.

Feleségével két gyermekük van.

A székkutasi 2. körzetben való

helyettesítést június közepén

kezdte. – Azért vállaltam el, mert

közel van Nagymágocshoz. A

két településen, így párhuzamo-

san rendelek – mondta.

- Az asszisztensnõvel, a

kollégákkal nagyon jól tudok

együtt dolgozni. Jelenleg is-

merkedem a betegekkel, de

igyekszem mindent a legjobb

tudásom szerint végezni –

közölte a doktor, akihez több

mint 800 kártya tartozik. 

Székkutasi jövõjét még nem

tudja. Egyelõre az biztos, hogy

három hónapig a településen

rendel, az azt követõek pedig

még megbeszélés tárgyát

képezik.

Hétfõn munkába állt 
az új védõnõ

A 30 éves Balla Erzsébet, Szék-

kutas új védõnõje hétfõn vette át a

szolgálatot, így sok tapasztalatról

nem tudott beszámolni lapunknak,

de a családokkal való eddigi talál-

kozások alapján elmondta, mindenki

nagyon kedves hozzá.

Erzsébet a diploma megszerzését

követõen Ócsán egy általános iskolá-

ban és egy gimnáziumban helyettesí-

tett, majd területi védõnõ lett Cegléden.

Azért pályázta meg a székkutasi állást,

hogy közelebb lehessen a családjához,

és úgy gondolja, itt jól tudja hasznosítani eddigi tapasztalatait.

Területi védõnõként foglalkozik nõvédelemmel, várandós

anyák gondozásával, gyermekágyas gondozással, 6 éven aluli gyer-

mekek gondozásával, és mivel nincs külön iskolai védõnõ, az álta-

lános iskolában is segít majd az orvosnak a szûrõvizsgálatok és

kampányoltások lebonyolításában, valamint egészségneveléssel is

szeretne foglalkozni.

A céljai között szerepel baba-mama klub szervezése,

tanfolyamok indítása és anyatejes világnap rendezése, de ezek a

tervek az igényekhez is igazodnak. Jelenleg a kapcsolatok

kiépítésével foglalatoskodik.  

Háziorvosi rendelés ideje
I. körzet (Dr. Szöllõsi Krisztina)

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

14.00-18.00 7.00-11.00 7.00-11.00 14.00-18.00 7.00-11.00

II. körzet (Dr. Poszert József helyettes háziorvos)

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

7.30-10.30 12.00-15.00 12.00-15.00 7.30-10.30 7.30-10.30

A vérvétel idõpontja változatlan: minden kedden 7.00-8.30

között. Hétköznapokon a rendelési idõk között (készenléti

idõben) hívható:

06-62/293-727      I. körzet    06-62/293-701     II. körzet
06-30/524-2337    Sürgõs esetben


