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A forradalom üzenete
(3. old.)

A vadászbál összehozza a csapatot
(7. old.)

Fűszoknya, cowboykalap és nyuszifül
(8. old.)

Többször is gondoltak a hölgyekre
(8. old.)

85 százalék helyett 92 százalékra nőtt a támogatás
Minden magyar településnek 2015 végéig meg kell oldania a szennyvízkezelést, ezért a kormány ki-

emelt hatósági üggyé nyilvánított minden erre irányuló folyamatban lévő ügyet, így a székkutasi csa-
tornázást is.

(Írásunk a 5. oldalon)
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9 kérdés Szél István polgármesterhez

Milyen újdonságokat hoz a tavasz a község életébe?
Meg fogjuk nyerni a szennyvízberuházást, amely nagyon 
nagy munkát fog róni az önkormányzatra, valamint már 
megkezdődtek a munkálatok a Falumúzeumnál, mely tel-
jes egészében megújul szeptember végére. Közbeszerzési 
eljárás alatt van a belterületi csapadékvíz elvezetési beru-
házás is. Szóval sok dolgunk van!
Ezek a fejlesztések munkahelyeket is teremtenek?
Ezek a beruházások nem létesítenek új munkahelyeket, 
de közvetve mindenki számára fontosak lesznek 
Milyen lépéseket tett a képviselőtestület ezidáig an-
nak érdekében, hogy munkahelyek létesüljenek?
A bérleti díjak csökkentésével, a vállalkozások támogatá-
sával, illetve a kedvező pályázati feltételekkel sokat segí-
tettünk, és tesszük ezt a jövőben is. Ennek egyik jó példá-
ja a cukrászda, ahol közel 500 ezer Ft-os támogatást kap-
tak, és 2 személyt foglalkoztatnak. Továbbá eredménye-
sen pályázatot nyújtottak be pálinkafőzde és csokiüzem 
létesítésére is, ahol 4 székkutasi személy fogja megkez-
deni a munkáját. Azt is megjegyezném, hogy a helyi cé-
gektől, boltoktól nem szedünk ingatlanadót vagy épít-
ményadót, mint sok környező településen. Ez is nagy szó!
2013 márciusától Székkutason is elindult a közmun-
kaprogram. Hány személynek biztosítanak munkát?
Közel 100 személynek. 40 személynek 1 évig folyamato-
san. Míg másoknak időszakosan, de munkát biztosítunk. 
1,5 hektár földterület helyett 5 hektáron zajlanak majd a 
munkálatok. Ebben az évben állattartással, zöldség- és 
növénytermesztéssel, valamint tésztagyártással is foglal-
koznak. Tisztában vagyok azzal, hogy 47 ezer Ft-ból nem 
lehet megélni, de a startmunkaprogramban dolgozók 
többsége nem 47 ezer Ft-ot keres, hanem közel 60 ezer 
Ft-ot vihet haza, mely mégis jobb, mint a 22.800 Ft össze-
gű foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 
2013. január elsejétől állami fenntartás alá került a 
székkutasi általános iskola. Ez jelentett-e bármilyen 
változást a pedagógusok és a diákok életében?
Az átállás az Önkormányzat és a Tankerület kiváló együtt-
működésének köszönhetően zökkenőmentesen történt, 
és a működésben ez a jövőben sem változhat. 
Kijelenthetjük, hogy ebben a ciklusban az iskola az egyik 
legnagyobb nyertese a változásoknak, hiszen a gyerme-
kek folyamatosan gyarapodnak, segítünk a nyelvtanulás-
ban, úszásoktatásban, a tehetséggondozásban, és a to-
vábbtanulásban.
Az iskolában megújultak a mosdók, a tantermek, illetve a 
kerítés is, mintegy 7 millió Ft értékben. Az óvodában 2 mil-
lió Ft összegben történt meg a fűtéskorszerűsítés, és no-
vemberre befejezzük a sportpálya és a sporttelep fejlesz-
tését is, mintegy 75 millió Ft értékben. Továbbá szeptem-
bertől zeneoktatás bevezetését tervezzük, és idegen 
nyelvi oktatást óvodás kortól. 
Úgy érzem, én és a képviselőtestület mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy a székkutasi gyerekek mo-
dern intézményben, XXI. századi körülmények között ta-
nulhassanak. 
Választási ígéretemnek eleget teszek, miszerint a közép-
pontban a gyermekek és azok oktatása áll. Viszont úgy 
érzem, hogy egyes pedagógusok többet tehetnének an-
nak érdekében, hogy a gyermekek itt maradjanak az isko-
lában, amit a jövőben minden pedagógustól elvárok - ez-
által biztosítva, hogy az iskola hosszú távon fennmarad-

Családi események
Február hónapban: Születés: nem volt

Házasságkötés: 
Ádász Ildikó Mária és Somodi István

Elhalálozás: Rostás Jánosné Nagy Erzsébet, 
Rostás János, Deák Sándorné Rákos

Ágota Ibolya és Balogh Sándorné Fenesi Anna.

Tájékoztatás az „Országos Digitális Átállás 
Programról” A műsorterjesztés és a digitális átállás szabá-
lyairól szóló 2007. évi LXXIV. törvényre hivatkozva az 

„Országos Digitális Átállás Programhoz” kapcsolódó 
helyszíni felmérés feladatainak ellátásával az NMHH a 

Központi Statisztikai Hivatalt bízta meg. A megbízottak a 
KSH által kiadott fényképes felmérői igazolvánnyal ren-
delkeznek, és feladatuk, hogy az NMHH rászorulti adat-
bázisából kialakított körzetben minden címet, illetve ott 
élő háztartást felkeressenek, és tájékoztatást adjanak az 

állami segítségnyújtás részleteiről. 
Csongrád megye településein 2013. 03. 11-ével kezdő-
dő héten indult el a felmérés és 2013. június 17-én 

fejeződik be. 

hasson. Ilyen kiváló állapotú és korszerű felszereltségű 
iskolát keveset lehet találni a Dél-Alföldön. Ebben az isko-
lában rengeteg fantázia van, a gyermekeket ide vonzani, 
és nem elengedni kell. A mezőgazdaságban, a zöld ener-
giában, hagyományőrzésben és a természetvédelemben 
rengeteg lehetőség rejlik. 
Támogat-e egy olyan kis települést a Magyar Állam, 
mint Székkutas?
Úgy érzem, hogy Székkutas csakis nyertese az elmúlt két 
és fél évnek, hiszen közel 100 millió Ft-ot kapott a Magyar 
Kormány jóvoltából, mely ÖNHIKI és adósságkonszolidá-
ció formájában érkezett az önkormányzat számlájára. 
Azzal, hogy a szennyvízberuházást megnyerjük, a piac, a 
sporttelep, a sportpálya, a művelődési ház, és a temető 
fejlesztésére vonatkozó beruházásokat, az ivóvizünk mi-
nősége javul, valamint kerékpárutak épülnek 2 milliárd fo-
rintnyi pénz kerülhet Székkutasra. Ebben a térség ország-
gyűlési képviselőjének is sok munkája áll. Kijelenthetjük, 
hogy Székkutas jól gazdálkodik és jól él a kapcsolati tőké-
jével. 
Ezt hogyan érte el?
Elsősorban összefogással, a falu részéről racionális gon-
dolkodással és kemény munkával, mely minden székkutasi 
polgárt érint. A mai gazdasági helyzetben csak együtt, kö-
zösen sikerülhet. Senki nem veheti el tőlünk azt, hogy 
ezekben az években lényegesen jobban teljesítünk, mint 
az elmúlt évtizedekben.
Közeleg a jó idő. Milyen közösségi programot ajánla-
na?
Számomra a legfontosabb, a gyermeknapi játszótér ava-
tása és az azt megelőző közösségi munka, nyáron egy 
fesztivál szervezése. Egészségnap szervezése a doktor 
Úrral közösen. 
Polgármester úr, mi az Ön véleménye Székkutas új 
háziorvosáról?
Örülök annak, hogy egy fiatal háziorvos jött Székkutasra, 
aki megpróbálja új alapokra helyezni a helyi egészségügyi 
helyzetet. Szokatlan, hogy egy új rendszert működtet, de 
bízom abban, hogy idővel mindenkinek megfelelő lesz. 
Véleményem szerint, egy jó szakértelemmel rendelkező, 
nagy tudású, szorgalmas fiatalember. 
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A forradalom üzenete Székkutason

Koszorúzással és zászlófelvonással kezdődött a 
március 15-ei megemlékezés Székkutason, pénte-
ken délelőtt. A Művelődési Házban megtartott ün-
nepségen beszédet mondott Szél István polgár-
mester, felléptek a Gregus Máté Általános Iskola di-
ákjai és Székkutas Község Díszpolgári címét is át-
adták.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. 
évfordulójára emlékeztek Székkutason március 15-én, 
ahol az ünnepi megemlékezés istentisztelettel kezdő-
dött. A településen 9 órától megkoszorúzták a 48-as 
kopjafát, majd felhúzták a nemzeti lobogót.

A Himnusszal kezdődött a Művelődési Házban meg-
tartott március 15-ei ünnepség, ahol beszédet mondott 
Szél István polgármester, aki köszöntőjében az össze-
fogást és a példamutatást emelte ki. „Az 1848/49 hőse-
inek a példáját kell a mai fiataloknak megtanítani, hogy 
önzetlenül, magabiztosan és hazafiasan kell ezt az or-
szágot szolgálni, még akkor is, ha nem mindig a leg-
megfelelőbb körülmények között is élnek” – tette hozzá 
a polgármester.

A Gregus Máté Általános Iskola hatodik és nyolcadik 
osztályos diákjai két ünnepi műsorral is készültek. A 
színpadon egy irodalom óra keretén belül idézték fel 
Petőfi Sándor életét, majd a János vitéz humoros átdol-
gozását mutatták be. Az ünnepségen közreműködtek 
Lauer Ágnes és Vágó János művésztanárok.

A műsor után a nagyterem közönsége előtt került sor 
a díszpolgári címek átadására. Idén Őze Sándorné 
nyugalmazott pedagógus, író és Mihály Ferenc, a 
Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítők 
Egyesületének elnöke vehette át Székkutas Község 
Díszpolgári címét. – Őze Sándorné egy kiváló pedagó-
gus volt és lassan második könyvét is kiadja. Székkutas 
története és hagyományai mellett a Fehér Gárda 
Mozgalom történetét is felkutatta – méltatta beszédé-
ben Szél István a díjazottat. Őze Sándorné a helyszí-
nen elmondta, nagy meglepetés volt számára a cím, 
nagyon boldog, hogy gondoltak rá. Az örömét csak az 
árnyékolja be, hogy a havazás miatt a családja, unokái 
nem lehettek vele.

A település polgármestere elmondta, Mihály 
Ferencben egy olyan embert ismert meg, aki mindig 

Lázár János: legyünk büszkék arra, hogy eh-
hez a néphez tartozunk

Székkutason vannak elismerésre méltó pillana-
tok, a közösség magára talált – mondta Lázár 
János, országgyűlési képviselő a Székkutasi Kis-
termelők Szövetsége által rendezett megemlékező 
ünnepségen, melyet immár 21. alkalommal tartot-
tak meg a településen.

A Székkutasi Kistermelők Szövetsége az elmúlt évek 
hagyományait követve idén is megemlékezett az 
1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. A meg-
emlékezést március 14-én, csütörtökön a Fűzfa 
Vendéglőben tartották több mint száz résztvevővel.

Szél István polgármester köszöntötte a megjelente-
ket, majd Lázár János országgyűlési képviselő mondott 
ünnepi beszédet.

„Azt kívánom, hogy képesek legyünk megállni egy 
kicsit visszatekinteni és megbecsülni az ünnepeinket. 
Ne az árulást, az összeesküvést lássuk 1849-ből, ha-
nem a bátorságot, az önzetlenséget, a hősiességet, 
valamint nemzetünk nagyságát. Mi magyarok igenis 
emeljük fel a fejünket és legyünk büszkék arra, hogy 
ehhez a néphez tartozunk” – mondta Lázár János.

– Székkutason vannak elismerésre méltó pillanatok 
– folytatta az országgyűlési képviselő, aki hozzátette, 
hogy a közösség magára talált. – A képviselőtestület, a 
civil közösség és a gazdatársadalom összefogásával jó 
dolgok történnek a településen. Sikerült rendezni a le-
záratlan ügyeket, és most látványos fejlesztések követ-
keznek, melyek ismét csak az áldozat és a bátorság 
eredményeit bizonyítják – zárta Lázár János.

Rostás János, a Kistermelők Szövetségének alelnö-
ke szerint a székkutasi gazdák között nagyon nagy az 
összetartozás érzése, a szabadság szeretete, és ez a 
rendezvény remek alkalom arra, hogy együtt emlékez-
zenek, beszélgessenek a résztvevők.

kész tenni a közösségért, és egy olyan csapatot próbált 
megformálni, akikre később bármikor lehetett számolni. 
– Nagyon meglepődtem, mikor megkaptam a levelet, 
hogy díszpolgári címet kapok – nyilatkozta a helyszí-
nen Mihály Ferenc, aki hozzátette, ami a faluban köz-
életi tevékenység volt, abban mindig részt vett, és teszi 
ezt a mai napig.



 IV. évfolyam 3. szám4
Rostás János a Magyar Érdemrend 

Tisztikeresztje kitüntetésben részesült
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc em-

léke előtt tisztelgő székkutasi ünnepségsorozat ke-
retében került átadásra a Magyar Érdemrend Tiszti-
keresztje kitüntetés, melyet március 17-én délután 
Rostás János vett át Lázár János országgyűlési 
képviselőtől a településen, a Művelődési Ház nagy-
termében.

Szél István, a község polgármestere kiemelte, Szék-
kutas életében ilyen esemény még nem történt, majd 
Rostás Jánost méltatta:

„1930. január 15-én született Hódmezővásárhelyen. 
Gyermekkora aktív volt, és már ekkor megtapasztalhat-
ta, hogy milyen kitartó munkával lehet elérni azt, amit az 
élet elvár tőle.

Tanyájukat a szovjetek kifosztották, édesapja a hadi-
fogságból 1945-ben tért haza. Ez a tény nagy hatással 
volt későbbi életére. 16 éves korától a Független Ifjúság 
vezetője volt. Szülei 75 holdas gazdasággal rendelkez-
tek, emiatt kuláknak minősítették őket, tanyájukat elko-
bozták, majd lerombolták.

A mezőgazdaságból élőkre nehezedő óriási terhek, 
megaláztatások hatására szervezték meg a fiatalok a 
Fehér Gárda Ellenállási Mozgalmat, melynek tagja volt 
Rostás János is. A mozgalmat 1950 őszén számolták 
fel, Rostás Jánost is letartóztatták, majd megalázó tár-
gyalások után, alig 20 évesen életfogytig tartó fegyház-
büntetésre ítélték. Márianosztrára került, ahol később 
főszakács lett a 2500 rabot ellátó börtönkonyhán.

1956-ban a Kozma utcai központi gyűjtőbe került, 
ahol mérnöki irodán dolgozott. A forradalom idején októ-
ber 30-án szabadult és hazament szüleihez, de kará-
csony táján újra elfogták. Ismét Márianosztrára került, 
és ugyancsak főszakács lett. 1959 végén szabadult, de 
még évekig rendőri felügyelet alatt állt. Segédmunkásként 
helyezkedett el a fővárosban, ahol megnősült, családot 
alapított. Később elvégezhette a könnyűipari műszaki 
főiskolát.

A rendszerváltáskor Budapesten kerületi képviselői 
mandátumot nyert a Független Kisgazdapárt színeiben, 
majd a kisgazdák budapesti frakciójának hivatalvezetője 
lett. A rendszerváltás éveiben aktív szerepet vállalt a 
kárpótlási feladatokban, részt vett a Székkutason rende-

zett gyűléseken is, és egyértelműen állást foglalt az ál-
tala helyesnek tartott nézetek mellett.

Székkutason munkahelyeket teremtett, Kistermelői 
Szövetséget szervezett, majd alpolgármesterként a tele-
pülés felvirágoztatásán dolgozott. Az aktív gazdasági és 
politikai élettől már visszavonult, de ennek ellenére sem 
hagyott fel a közösségépítő munkával” – mondta Szél 
István, aki szerint Rostás János élete méltó példaként 
szolgálhat a fiatalok számára.

Lázár János elsőként gratulált Rostás Jánosnak, 
majd a kitüntetettről így fogalmazott: „a településépítő, 
szervező munkája méltó folytatása Gregus Máté tevé-
kenységének, ugyanis mikor visszatért Székkutasra, 
elődje útjára lépett.

Rostás János meghatódva fogadta a kitűntetést, kö-
szönő beszédében kifejtette: „egész életemet meghatá-
rozta az istenhit, a hazaszeretet és a család. Ha nem 
lettem volna istenhívő ember, akkor nem tudtam volna 
elviselni azokat a megpróbáltatásokat, melyek életem 
során értek. Őseim munkáját szerettem volna folytatni, 
melybe az élet igencsak beleszólt. 1990 után megpró-
báltam talpra állni, amit úgy érzem sikerült.”

Fellobbant az emlékezés lángja
A rendszerváltás után 23 évvel most először tar-

tottak megemlékezést, amellyel a kommunizmus ál-
dozatai előtt tisztelegtek Székkutason.

Székkutas Község Önkormányzata a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartott községi 
megemlékezést és gyertyagyújtást február 25-én dél-
után a Művelődési Ház melletti szoborparkban. Az ün-
nepség a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, a 
Kamilla és a Kékibolya Népdalkör közreműködésével.

A Fehérgárda ellenállási mozgalom mártírjainak kop-
jafája előtt tartott beszédet Székkutas polgármestere, 
Szél István, aki Illyés Gyula és Kovács István szavait 
idézve elevenítette fel a múlt eseményeit. A megemléke-
zésen közreműködtek Kovács Krisztián és Jáger Cintia, 
a Gregus Máté Általános Iskola tanulói.

A helyszínen Szél István kérdésünkre elmondta, a 
rendszerváltás után 23 évvel, most először tartottak 
megemlékezést, melynek előzménye azoknak az utca-
tábláknak a cseréje volt, amelyek a XX. századi önkény-
uralmi rendszerhez köthetők. Mint megtudtuk, szeretnék 
a jövőben is elhelyezni az emlékezés gyertyáit a kopja-
fáknál.
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Mérlegen az elmúlt 15 hónap – Rostás János

Ismét arra kérjük a székkutasi képviselő-testü-
let tagjait, hogy értékeljék a tavaly év eleje óta el-
telt időszak munkáját, történéseit, illetve egy ki-
csit előre is tekintünk az elkövetkező hónapokra. 
Ezúttal Rostás Jánost kérdeztük.

A képviselőtestület elsődleges feladatának azt te-
kintette, hogy a költségvetési hiányt nullára szorítsák 
le – kezdte beszélgetésünket a képviselő, aki úgy 
érzi, ez jól sikerült, mert ha az állam nem vállalta vol-
na át az adósságállományt az önkormányzatoktól, 
akkor is minimális adóssággal tudtak volna dolgozni. 
Most már kötelező is, hogy hiány nélkül legyen meg-
tervezve a költségvetés.

Rostás János szerint ez nagy előny a falunak, mert 
más önkormányzatok most kezdik azokat a takaré-
kossági intézkedéseket, amelyeket Székkutas már a 
testület munkába állásakor meglépett, így most jó 
pozícióból tudnak tovább fejlődni.

Rengeteg pályázat lett beadva, nem csak az ön-
kormányzat, a civil szervezetek által is, ezek most 
kezdenek megvalósulni – emelte ki a képviselő. Ilyen 
lesz a falumúzeum felújítása, bővítése, illetve a bel-
vízvédelem területén is nagyot lépnek előre azzal, 
hogy az Orosháza felől érkező vizet gravitációs úton 
elvezetik a település északi részéről a kakasszéki 
csatornába.

Mezőgazdasági utak karbantartására a közfoglal-
koztatás keretében sikerült forrást találni, és úgy tű-
nik, ez idén is megvalósulhat. A helyi gazdálkodók 
felajánlásban is szokták az utakat javítani. Szintén 
közfoglalkoztatottak önkormányzati területen termel-
nek zöldséget, így is próbálnak az embereken segí-
teni.

Rostás János a szennyvízberuházás mellett a mű-
velődési ház és a sportcsarnok felújítását is kiemelte. 
– Ha a beadott pályázatoknak csak a töredéke meg-
valósul, akkor is látványos fejlődést érhetünk el – je-
lentette ki a képviselő.

Tisztelt Szülők!
Ingyenes gyermekortopédiai szűrés lesz Székkutason, 

melyre főként a 6-18 éves korosztályt várják, 
de problémák gyanúja esetén kisebb gyermeket is 
fogadnak. Ha gyermekénél ortopédia probléma áll 
fenn, vagy lejárt a szakorvosi javaslat, 2013. április 

04-én, csütörtökön, 15:30-17:30-ig Dr. Virág 
György ortopéd szakorvos ingyenes szűrővizsgá-

latot tart a székkutasi orvosi rendelőben. 
A gyermekek mozgásszervi elváltozásainak felismeré-
sére, és kezelésének elbírálása céljából jelentkezni az 
alábbi telefonszámon lehet: 0662/293-701, vagy sze-
mélyesen, 2013. április 02-ig az orvosi rendelőben, 

vagy a védőnői szolgálatnál.

85 százalék helyett 92 százalékra nőtt a tá-
mogatás

Minden magyar településnek 2015 végéig meg 
kell oldania a szennyvízkezelést, ezért a kormány 
kiemelt hatósági üggyé nyilvánított minden erre irá-
nyuló folyamatban lévő ügyet, így a székkutasi csa-
tornázást is. 

Hunyák Zsuzsanna jegyző lapunknak elmondta, a 
települési szennyvizek kezeléséről még 1991-ben 
megjelent egy Európa Tanácsi irányelv, amelyben az 
unió 2015. december 31-ében határozta meg a teljesí-
tési határidőt. Eddig az időpontig a szennyvízkezelést 
Magyarországon minden településen meg kell oldani. 
Ahhoz, hogy ne indítsanak Magyarország ellen kötele-
zettségszegési eljárást, a kormány minden lehetséges 
eszközt alkalmazni kíván, hiszen közvetve az adófizető 
polgárokat terhelné a nem teljesítés.

Tehát a kormány nemzeti érdeknek tekinti, hogy a 
szennyvízelvezetést és -tisztítást megoldani kívánó be-
ruházások határidőre megvalósuljanak, ezért azokat az 
eljárásokat, amelyek befolyásolják a helyi önkormány-
zatok ilyen irányú projektjeit, kiemelt hatósági üggyé 
nyilvánította. Ez azt jelenti, hogy minél hamarabb be 
kell fejezni ezeket a folyamatban lévő ügyeket, hogy az 
önkormányzatok minél előbb azokhoz az engedélyek-
hez és dokumentumokhoz juthassanak, amelyekkel 
meg tud indulni minden településen a beruházás.

A jegyző asszony szólt arról is, hogy a kormány több 
más intézkedést is hozott 2013. február 13-án a 
szennyvízprojektekkel kapcsolatban, így például a 
szállítói finanszírozások teljesítését módosította, mivel 
a szennyvíz beruházások általában szállítói finanszíro-
zással történnek. A szállítók számára 30 százalék elő-
leget állapítottak meg, ezzel is gyorsítva a beruházá-
sok megvalósulását.

A kormány a székkutasi önkormányzat pályázatát is 
mint elbírálás alatt lévő projektet tartja nyilván, tehát 
úgy tűnik, hogy a sikeres támogatói döntés előtt nin-
csenek jelentős akadályok. Hunyák Zsuzsanna arról is 
tájékoztatott, hogy amióta beadta az önkormányzat a 
pályázatot, olyan intézkedések is történtek, amely alap-
ján a támogatási összeg mértéke nőtt, tehát az eredeti 
pályázati kiírás szerinti 85 százalék már 92 százalék, 
és már ennek megfelelően át is dolgozták a pályázatot.
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A katasztrófavédelem ellenőrzi a kémény-

seprőket
2013. január elsejétől a katasztrófavédelem lett a 

kéményseprők felügyeleti szerve, és a jövőben 
plusz feladatok is tartoznak majd a seprők szolgál-
tatási körébe, például 2014-től már a tüzelőberen-
dezések füstcsöveinek a vizsgálata is a kötelezően 
végzendő közszolgáltatások közé tartozik.

 A kéményseprőipari-szolgáltatást illetően két rende-
let és egy törvény módosult – tudtuk meg Miklós 
Endrétől, a Csomifüst Kft. ügyvezetőjétől. Kifejtette, 
több feladat hárul a szolgáltatóra, amiből a lakosság 
csak annyit érzékel, hogy több mindent ellenőriz a ké-
ményseprő. Például az úgynevezett B típusú készülé-
kek esetében is elvégzik azokat a füstgáz-ellenőrzési 
méréseket, amelyeket eddig csak a C típusú, azaz a 
zárt égésterű készülékeknél végeztek el. 

Jövőre pedig a kéményseprő ellenőrzi a készülékek 
égési levegő ellátását, amelyet formanyomtatványon 
rögzítenek, ha nem megfelelő, valamint érdeklődik a 
gázipari műszaki berendezések biztonsági felülvizsgá-
latának meglétéről.

Miklós Endre elmondta, az értesítések rendje maradt 
ugyanúgy, mint eddig: ha a kéményseprő otthon találja 
az ügyfelet, és elvégzi a szolgáltatást, akkor nincs to-
vábbi értesítésre szükség. Azonban, ha az ügyfélnek 
nem alkalmas az időpont, akkor kap egy 8 nappal ké-
sőbbi időpontot, ha nem tartózkodik otthon, akkor előt-
te 8 nappal kap egy sárga értesítőt. Amennyiben a 
megbeszélt vagy értesített időpontra sem fogadják a 
kéményseprőt, akkor egy indigós 15 napos papírt dob 
be, ami 15 napon belül időpont-egyeztetésre ad lehető-
séget. Ha erre sincs reakció, akkor harminc nap eltelté-
vel jelezni kell a katasztrófavédelem felé, és megtilthat-
ják a kémény használatát.

Az elmúlt év legjobbjait díjazták
Sportolókkal, edzőkkel, tanárokkal és vezetőkkel 

telt meg február 22-én délután a vásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal díszterme, ahol az elmúlt év 
legjobbjait díjazták a sportnapon. A jutalmakat a vá-
ros vezetői mellett Cseh László világbajnok, olimpi-
ai ezüstérmes úszó adta át.

Az ünnepélyes díjátadón a jó tanuló és jó sportoló di-
ákok, az utánpótláskorú illetve szeniorsportolók, vala-
mint a kiemelkedő munkát végző edzők és testnevelő 
tanárok vehettek át díjakat. A jutalmakat Almási István 
polgármestertől, Fekete Ferenc, sporttanácsnoktól és 
Cseh Lászlótól vették át a díjazottak.

Jó Sportoló, Jó Tanuló elismerésben részesült kö-
zépiskolás leány kategóriában a székkutasi Kovács 
Leila, a Hódiák SE atlétája is.

Kulturális programajánló
Április 12. (péntek) Költészetnapi megemlékezés

Ilovszky Béláné festménykiállításának megnyitása.
Őze Sándor - Őze Sándorné Sárréti sasok c. könyvé-

nek bemutatója

Április 28. (vasárnap)  V. Táncvilágnapi gála 
Leader támogatással

Tisztelt Ügyfelünk!
A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS 
ELŐFINANSZÍROZÁSA  IDÉN IS 

MEGÉRKEZETT! IGÉNYELJE már 2013.
február 1-től! A FELTÉTELEK VÁLTOZATLANOK, 

AHOGY A GYORS ÜGYINTÉZÉS IS A RÉGI!
Őstermelő, egyéni vállalkozó és vállalati ügyfeleink egy-

aránt igényelhetik, amellyel gyorsan és könnyen megold-
hatja a tavaszi gazdálkodásának finanszírozási

 problémáit.
Előnyei:

- Az előfinanszírozás forintalapú, így árfolyamkockázattal 
nem kell számolnia.

- Nem kell azon gondolkodnia, hogy mikor és miből fizeti 
vissza, hiszen a hitel és kamata a támogatásból 

rendeződik.
- Egyszerű és kényelmes, a nagymágocsi kirendeltség 

ügyfélbarát nyitvatartási idejében ügyintézőink készsége-
sen segítenek.

Kezdje nyugodt anyagi körülmények között a 2013-s 
gazdálkodását!

Vegye igénybe az MVH területalapú támogatás előfinan-
szírozását a  Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél!

Keresse fel a Nagymágocsi kirendeltséget  Nagymágocs, 
Mátyás k. u. 22. (elérhetőségek: 06 63 543 010, 06 63 

543 011, valamint e-mail-ban: nagymagocs@
szegvartakarek.hu, illetve honlapunkon:

 www.szegvartakarek.hu), és kérje 
ügyintézőink részletes tájékoztatóját.

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
nagymágocsi kirendeltsége
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Kedves Szülők, Kismamák figyelem!  
Babaruha és Lurkóbörze lehetősége Székkutason!

Kinőtte gyermeke a ruháit, cipőit, már nincs szüksé-
ge babakocsira, kiságyra, autósülésre, etetőszékre, 
játékokra, vagy nem tudja hol tárolni a feleslegessé 

vált baba- és kismama holmikat? Most lehetősé-
ge van kiárusítani azokat Székkutason! Vagy ha csak 
kedvezményesen szeretne vásárolni, azt is megteheti! 
Ha a hirdetés felkeltette érdeklődését, helyfoglalását 

kérem, jelezze a 62/ 293-561, vagy a 
06/30 399-20-28-as telefonszámon, vagy  

a vedonoiszolgalat@szekkutas.hu e-mail címen, 
vagy személyesen Balla Erzsébet védőnőnél 

április 5-ig! 
Megfelelő számú érdeklődő esetén 

megrendezésre kerül a székkutasi Babaruha 
és Lurkóbörze! 

                          

A vadászbál összehozza a csapatot
Idén is megrendezte már hagyománynak szá-

mító vadászbálját a Székkutasi Petőfi 
Vadásztársaság március 2-án szombaton. A mu-
latságon a hölgyek sem szomorkodhattak, a kö-
zelgő nőnap alkalmából egy-egy szál rózsát kap-
tak ajándékba.

– A bálon a vadásztársaság tagjai, azok vendégei 
vesznek részt, valamint olyan személyeket is meg-
hívtunk, akik segítik a munkánkat – nyilatkozott 
Dudás Ferenc, a Székkutasi Petőfi vadásztársaság 
titkára a Művelődési Házban tartott rendezvényen. 
Hozzátette, az alkalomhoz illő menüsorral ünnepel-
nek: fácánlevessel, szarvaspörkölttel és vaddisznó-
sülttel; valamint éjfélkor a levesben főtt fácánok is az 
asztalra kerülnek.

19 órakor a vadásztársaság elnöke, Szigeti László 
köszöntötte az egybegyűlteket, elmondta, ez az ese-
mény mindig összehozza a csapatot. Több rendez-
vényt is kiemelt, amely a tavalyi évben érintette a tár-
saságot, például egy főzőversenyt, ahol az első he-
lyet szerezték meg a vadászok.

Ezután Szél István polgármester köszöntője kö-
vetkezett, melyben így fogalmazott: „Székkutas csak 
köszönetet mondhat a vadásztársaság tagjainak és 
vezetőinek, köszönjük a faluközösségnek és a tér-
ségnek nyújtott segítséget. Az önkormányzat és a 
vadásztásaság közötti kapcsolat gyümölcsöző, és 
ha a jövőt nézzük, még inkább azzá válhat.”

Ezt követően díjazásban részesült a tavalyi év há-
rom legaktívabb tagja, akik a legtöbb közösségi 
munkát végezték, majd egy-egy léggömbbel azokat 
is megajándékozták, akik ebben az évben kerek 
születésnapot ünnepelnek.

– Az est folyamán minden hölgynek adunk egy-
egy szál rózsát, amely csekély ajándék mindazért, 
amennyit áldoznak a mi szórakozásunkért, és azért, 
hogy sokat távol vagyunk otthonunktól – zárta Dudás 
Ferenc.

Tanulmányi és kulturális versenyek 
Az angol szépkiejtési versenyen 3 fő 6. osztályos 

vett részt (Jáger Cintia, Mészáros Zoltán, Rakozov 
Krisztián).

 
A Bendegúz nyelvész verseny 1. fordulójában a 4. 
osztályos Bánfi Kata, az 5.osztályos Angyal Léna és 
Dóda Gréta, illetve a 6. osztályos Tóth Aranka írta 
meg az első fordulót. Tóth Aranka, Bánfi Kata és 
Angyal Léna is bejutott a megyeibe.

 
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 1. forduló-
jában 6 fő vett részt, közülük ketten kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtottak.(Tóth Aranka 92 %, Angyal 
Léna 93,5%) Sajnos az új rendezési elv szerint nem 
juthattak tovább a megyei döntőbe.

 
A kistérségi szavalóversenyen a 7-8. osztályosok kö-
zött Kovács Krisztián 8. osztályos tanuló 4. lett, így 
továbbjutott az áprilisi megyei döntőbe.

Angyal Léna és Jáger Cintia nem ért el helyezést.
 

A Petőfi szavalóversenyre 8 tanuló (Angyal Léna, 
Kiss Beatrix, Gyöngyösi Szabolcs, Bodó Beatrix, 
Bakos Mihály, Jáger Cintia, Tapodi Renáta, Kovács 
Krisztián) 2-2 verssel készült, s a 14-én megrende-
zett döntőben Jáger Cintia a 3. korcsoportban 2. lett.

Gratulálunk!
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Székkutason többször is gondoltak a nőkre

Március elsején a Területi Gondozási Köz-
pontban a Székkutasi Nyugdíjas Klub szervezé-
sében előrehozott nőnapot tartottunk, amelyen 
az aktív tagjaink vettek részt – mondta el lapunk-
nak Tóth Antalné társvezető.

A délután 2 órakor kezdődő mulatságra Szél 
István polgármester díszvendégként érkezett, kö-
szöntőjében így fogalmazott: "Egy nap hivatalosan is 
a nőké, amikor mi férfiak egy szál virággal, egy 
egész csokorral akarjuk elmondani mindazt,  amit 
364 nap számos alkalmával nem tettünk meg. 
Kívánom önöknek, kedves hölgyeim, hogy ne csak 
ezen a napon lássák meg férfitársaink az őket körül-
vevő nők csodálatos lényét, és mutassák ki köszö-
netüket mindazért, amit a nőktől kaptak és kapnak."

Ezután személyesen nyújtott át a hölgyeknek egy-
egy szál virágot, miközben Labozár Antal és a 
Harmonika Klub is rázendített. A nyugdíjasok öröm-
mel vették át a polgármester ajándékát, ezután pe-
dig megkezdődtek a jóízű beszélgetések, ahol a tea 
és a fánk vette át a főszerepet.

Hagyományosan minden évben megünnepli a nő-
napot a Székkutasi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
is. Március 8-án minden tagtársukat várták egy 
ebéddel egybekötött ünnepségre a Fűzfa Vendéglőbe. 
Az ebédhez az egyik tagjuk ajánlott fel egy birkát. A 
rendezvényen Labozár Antal kellemes hegedűszó-
val, Gulyás Ferenc harmonikával örvendeztette meg 
a hölgyeket, akik fánkot is készítettek a jeles alka-
lomra.

A „Morgan Stanley Mindenki Ebédel 
2012-2013” pályázat keretében Székkutas 

településen 20 rászoruló gyermek jut 
napi 1-1 adag élelemhez hétvégeken és 

iskolaszüneti napokon,
2012. júliusától 2013. júliusáig.

Köszönjük a Morgan Stanley jótékony
támogatását!

Székkutas Község Önkormányzata

Fűszoknya, cowboykalap és nyuszifül
Senki sem hiányzott a székkutasi óvodások 

farsangi mulatságáról március 9-én, amit a 
Művelődési Házban tartottak – tájékoztatta la-
punkat Kecskeméti Károlyné intézményvezető.

– Kicsit késeire sikeredett a farsangi mulatságunk, 
de próbáltunk egy olyan rendezvényt szervezni, ami 
feltölti a gyerekeket. Az ünnepség kiváló hangulat-
ban telt – tudtuk meg Kecskeméti Károlynétól, aki el-
mondta, a gyerekek kis műsorral kedveskedtek a 
vendégek számára.

Az óvodavezető kiemelte a szülők a belépő és a 
szendvicsek árát is felajánlották az intézmény részé-
re, a bevételt új játékok vásárlására fordítják.

– Eléggé elhasználódtak a homokozóban a játé-
kok, szeretnénk újat vásárolni, és így várni már a jó 
időt – tette hozzá Kecskeméti Károlyné. A farsangon 
volt fánk, szendvics és zsákbamacska is.


