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Gátat szabnak a víznek
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Megkapták az utolsó vakcinát 
(7. old.)

Veterán motorok Piroska 
hagyományokkal fűszerezve
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Épül-szépül az Emlékház 
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Április óta nőtt a befizetések aránya
Júniusi rendes testületi ülését tartotta a székkutasi grémium. A napirendi pontok között 

szerepelt a Víziközmű Társulat beszámolója, amelyből kiderült, hogy április óta nőtt a be-
fizetések aránya.

(Írásunk a 2. oldalon)
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Április óta nőtt a befizetések aránya

Júniusi rendes testületi ülését tartotta a 
székkutasi grémium. A napirendi pontok között 
szerepelt a Víziközmű Társulat beszámolója, amely-
ből kiderült, hogy április óta nőtt a befizetések ará-
nya.

14:08: Szél István polgármester megnyitotta a testületi 
ülést.
14:12: A Székkutasi Víziközmű Társulat beszámolójá-
ban Bereczki Jánosné elmondta, amióta nyert a 
szennyvíz pályázat, azóta nőtt a befizetések aránya. 
Az elmúlt évben összesen 13 millió 251 ezer forint be-
vétele volt a társulatnak, míg 1,71 millió a kiadás.
14:27: Elfogadták a kulturális tanácsnoki beszámolót, 
melyet Kovácsné Rostás Erzsébet egészített ki. 
Tizenhét csoport működik a településen, akikre bármi-
kor lehet számítani. Mindezt az is jól mutatja, hogy 
több helyi rendezvényt is sikeresen bonyolítottak le – 
derült ki a testületi ülésen. – Nagy megelégedéssel tölt 
el, hogy a civil szerezetek ilyen nehéz anyagi helyzet-
ben is rengeteg önkéntes munkát vállalnak – tette hoz-
zá Kovácsné Rostás Erzsébet. A testület elfogadta a 
beszámolót. Szél István polgármester 
megköszönte a civilek segítségét és együttműködését.
15:03: Július elsejétől minden településnek rendelkez-
nie kell helyi esélyegyenlőségi programmal. Ez azért is 
fontos, mert ilyen program nélkül nem vehet részt 
Székkutas Európa Uniós pályázatokon. A testület elfo-
gadta a helyi esélyegyenlőségi programot.Szél István 
polgármester elmondta: az esélyegyenlőségi program-
ból kiderül, csökkenő tendenciát mutat az elvándorlás. 
Mindezek mellett az álláskeresők aránya javuló ten-
denciát mutat. 
15:19: Székkutas ingyen visszakapta az ivóvíz és 
szennyvíz közmű vagyont, amelynek bruttó értéke 208 
millió forint – derült ki a testületi ülésen. Szél István kö-
szönetét fejezte ki a Zsigmondy Béla Víziközműveket 
Üzemeltető Zrt. tulajdonosának.
15:32: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérlői a közüzemi számlák befizetéséről minden ne-
gyedévet követő hónap 10. napjáig kötelesek bemutat-
ni a bizonylatokat a Székkutasi Polgármesteri 
Hivatalnál. A jövőben a bérleti szerződés megkötése 
előtt a bérlő a közszolgáltatók részéről kiállított igazo-
lással bizonyítja, hogy a nevén, mint fogyasztónak, 
nincs közüzemi díjtartozás nyilvántartva  – döntött a 
grémium.
15:49: Vége a rendes testületi ülésnek.

Figyelem! Megváltoztak 
a számlaszámok!

Tisztelt Ügyfeleink!

Székkutas Község Önkormányzat bankszámlaszámai 
2013. június 01. napjával megváltoztak. Felhívjuk 

Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a régi csekkekre 
már befizetéseket ne teljesítsenek!

Székkutas Község Önkormányzat 2013.06.01. napjától 
érvényes bankszámlaszámai:

Magánszemélyek kommunális adója:  
11735067-15726793-02820000
Telekadó:  11735067-15726793-02510000
Helyi Iparűzési adószámla:  
11735067-15726793-03540000
Gépjárműadó elszámolási számla:
11735067-15726793-08970000
Késedelmi pótlék számla:  
11735067-15726793-03780000
Termőföld bérbeadás elszámolási számla: 
11735067-15726793-08660000
Egyéb bevételek elszámolási számla:  
11735067-15726793-08800000
Idegen bevételek elszámolási számla:  
11735067-15726793-04400000
Hatósági eljárási illeték beszedési számla:  
11735067-15726793-03470000
Bírság elszámolási számla:  
11735067-15726793-03610000
Költségvetési elszámolási számla: 
11735067-15726793
Költségelvű bérlakások lakbér számla: 
11735067-15726793-00310000
Székkutasi Polgármesteri Hivatal: 
11735067-15354563
Székkutasi Líbor Ilona Óvoda: 
11735067-15811150

Székkutas Község Önkormányzat 
jóvoltából új üdvözlő táblák köszöntik 

a településünkre érkezőket. 
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Gátat szabnak a víznek 

Sikeresen pályázott Székkutas a települést 
érintő belterületi vízrendezés első ütemére: a 
több mint 65 millió forintos összköltségű beruhá-
zás során három kilométer hosszúságban épül-
nek vízelvezető árkok. A projekthez a település 
tíz százalék önerőt biztosított.

– A községet az elmúlt években többször is veszé-
lyeztette a belvíz, a projekt a legsúlyosabban érintett 
területet fogja érinteni: a település dél-keleti részén 
a Jókai és a Németh László utca térségét – mondta 
Rostás Tibor település-üzemeltetési ügyintéző, hoz-
zátéve, az új vízelvezető rendszer az Orosháza felől 
érkező vizek megfelelő elvezetéséről fog gondos-
kodni, hiszen a nagy esőzések és a hirtelen olvadás 
következtében a víz a házakba és a telkekre is betör.

A belterület érintett utcáiban főként nyílt szelvé-
nyű, burkolt, földmedrű árkok lesznek kialakítva, az 
ingatlanok kapubejáróinál pedig betoncső-átereszek 
kerülnek elhelyezésre, amelyhez két oldalt monolit-
beton támfal és kerékvető épül. A tervezett árkok 
hosszúsága meghaladja majd a 3000 folyómétert, és 
a keletkezett víz hatékony elvezetése érdekében 
megfelelő magassági szintezéssel is ellátják majd.

A munkálatok július elejével elkezdődtek, jelenleg 
a területek előkészítése zajlik, kijelölik a leendő ár-
kok nyomvonalát, valamint a növényzetet gyérítik. A 
Németh László utca mögötti árok kotrása is elkezdő-
dött, ezzel párhuzamosan szintén elkezdődtek a 
munkálatok a Mágocsi út melletti kakasszéki befoga-
dónál.

A beruházás a külterületet is érinteni fogják, de 
csak akkor kezdenek dolgozni, amikor a földeken 
megtörtént a betakarítás, hogy a gazdálkodók földje-
in ne keletkezzen terméskár.

A munkálatok előreláthatóan december 31-ig tar-
tanak majd.

Reformkonyha is lesz Székkutason
Pályázat keretében újabb tízmillió forintot nyert 

Székkutas – tájékoztatta lapunkat Szél István, a 
település polgármestere. A pályázat az egész-
ségre nevelő, szemléletformáló és életmódprog-
ramokra épül.

–  Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent a 
mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplál-
kozás és a hiányos egészségkultúra. A TÁMOP 
6.2.1/11/1/A kódszámú pályázat az egészségre ne-
velő, szemléletformáló és életmódprogramokra épül 
– tudtuk meg Szél Istvántól.

– A projekt részeként dohányzást, drog- és túlzott 
alkoholfogyasztást megelőző, stresszkezelő, és 
rendszeres testmozgást elősegítő programokat szer-
veznek – tette hozzá a polgármester. A csoportfog-
lalkozások keretében kétheti rendszerességgel lehe-
tővé teszik a már fiatal felnőtt korba lépők számára 
is az önismeretfejlesztést, a szituációs játékok segít-
ségével a személyiségfejlődést, a váratlan stressz-
helyzetek kezelését.

Ezen kívül bevezetik az egészség megőrzésével, 
táplálkozással kapcsolatos foglalkozásokat, melyek 
a településen hiányzó tevékenységeket pótolnák, 
valamint egészséghetet és egészségnapot is szer-
veznek. Fontos, hogy a projekt keretében minden 
korosztály találjon saját maga számára megfelelő 
mozgásprogramot heti rendszerességgel; 60 alka-
lommal 8 fő részére szeretnének pályát bérelni a 
hódmezővásárhelyi uszodában, ahová a szállítást is 
biztosítanák.

Mindezek mellett szükségesnek találják, hogy egy 
balesetmegelőzési és elsősegélynyújtási tanfolya-
mot is lebonyolítsanak. Szél István elmondta, esz-
közfejlesztésre is fordítanak az összegből, így vér-
nyomásmérők, súlymérlegek, testtömegindex mérő 
eszközöket is beszereznek.

Az egészséges táplálkozást az a komplett reform-
konyha fogja biztosítani, amit az Idősek Napközis 
Otthonában fogják megvalósítani.

A Kutasi Hús Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az üzletük 2013. július 22-től július 29-ig 

zárva tart. Ezt követően új akciókkal várják 
kedves vásárlóikat! 
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Fehér miseruhát kapott 

dr. Laurinyecz Mihály
Pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepel-

heti idén dr. Laurinyecz Mihály, aki ennek alkalmá-
ból a székkutasi önkormányzattól a június 23-ai 
szentmisén egy fehér miseruhát vehetett át. A plé-
bánossal az ajándékról és a jövőbeli terveiről be-
szélgettünk. 

– Két és fél éve kerültem Székkutasra, amikor az 
orosházi plébánia ellátását is megkaptam. Az itt eltöl-
tött idő első része ismerkedéssel telt, most már azon-
ban közösségépítéssel. Egyre több embert ismerek 
meg személyesen, számos alkalommal tudunk együtt-
működni a helyi hívekkel, a református testvérekkel, az 
önkormányzattal és a civil szervezetekkel – kezdte be-
szélgetésünket dr. Laurinyecz Mihály. 

A plébános idén évfordulót ünnepelhet, ugyanis 25 
éve annak, hogy pappá szentelték.

– Ennek alkalmából Székkutason rendeztek egy ün-
nepséget, amelyen felköszöntöttek a helyi hívek, illetve 
az önkormányzattól egy fehér miseruhát kaptam. 
Örömmel fogadtam, mert szép és praktikus, ilyen jelle-
gű ajándékot még nem kapott az egyházközség. Úgy 
gondolom, ez egy kedves gesztus az önkormányzat ré-
széről, most már a liturgián használhatjuk ezt a szép, 
új öltözéket – folytatta dr. Laurinyecz Mihály, aki a jövő-
beli terveiről is beszélt. 

– Ennyi idő alatt kikristályosodik az emberben az irá-

nyultsága, én szeretném ezeket továbbvinni, illetve mi-
nél inkább alkalmazkodni a település adottságaihoz, 
amelyek nagyon jó lehetőséget nyújtanak a személyes 
kapcsolatteremtésre. Kis közösségről van szó, itt tény-
leg személyesen meg lehet ismerni a híveket, a közös-
ség tagjait és elöljáróit, valamint bármikor bármit köz-
vetlenül meg tudunk beszélni. Bízom benne, hogy ez a 
kölcsönösen meglévő bizalom tovább épül, és így tud-
juk szolgálni az egész közösséget – zárta a plébános. 

Családi Nap és Babgulyás Főzőverseny

2013.08.19-én, 10 órától a Retró Pince Café 
területén. 

Nevezési díj: 1000Ft 
Jelentkezési határidő: 2013.08.15-ig a Retró 

Pince Cafeban vagy telefonon 
a +3620/446-54-60-as számon.

Fődíj: Vándorserleg
A résztvevők saját alapanyagokból és 

eszközökkel főzhetnek, az elkészült ételeket a 
baráti társaságok a helyszínen elfogyaszthatják.

Gyerekprogram: kézműveskedés, népi játékok, 
vetélkedő



Németül is ingyen tanulhattak
A sikeres angol nyelvtanfolyam után 2013. áp-

rilis 24-én elkezdődött a német nyelv alapfokú 
oktatása is Székkutason. A képzés keretében 
2013. június 27-én, 12 fő tett eredményes vizsgát, 
melyhez ezúton gratulálunk.

2013 januárjától kezdődően 100.000 magyar ál-
lampolgár számára nyílt lehetőség, hogy állami tá-
mogatással nyelvtanfolyamon vehessen részt. Az Új 
Széchenyi Terv (Támop 2.1.2. projekt) keretében a 
kormány személyenként 90.000 Ft értékben támo-
gatja az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését.

A kezdő német tanfolyam áprilisban indult a 
Gregus Máté Általános Iskolában a hódmezővásár-
helyi Arany Angol Nyelviskola közreműködésével. A 
helyi lakosok regisztrációs díját Székkutas Község 
Önkormányzata átvállalta, így a képzés teljes egé-
szében ingyenes volt a tanulni vágyók számára.

Az Arany Angol Nyelviskola Székkutas Község 
Önkormányzat támogatásával folyamatosan pályá-
zik az angol és a német nyelvek oktatására, így a 
közeljövőben ismét lehetővé válhat az ingyenes 
nyelvtanulás.
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Veterán motorok Piroska hagyományokkal 

fűszerezve 
Ötödik alkalommal rendezte meg a Székkutasi 

Motoros Baráti Kör a veterán motoros találkozót. 
Az idei rendezvény különlegessége volt a kutasi 
Piroska hagyományok felelevenítése, illetve egy 
kemenceavató ünnepség. Így aztán a benzingőz, 
a bográcsban készült ételek egy kis sörrel ve-
gyítve pompás összhangot teremtettek a kiláto-
gatóknak.

Közel kétszáz veterán járgányt csodálhattak meg 
a székkutasi veterán motoros találkozón, melyet im-
máron ötödik alkalommal rendeztek meg a települé-
sen. Az elmúlt évekhez hasonlóan remek hangulat 
és remek időjárás fogadta a reggel 9 órakor kezdődő 
rendezvényre érkezőket.A regisztrációs sátornál fo-
lyamatosan nagy volt a tumultus, miközben az ér-
deklődő szemek a letámasztott járgányokat tekint-
hették meg. Szél István polgármester megnyitó be-
szédében üdvözölte a motorosokat, akik már vissza-
térő vendégei Székkutasnak. A település első embe-
re reméli, hogy ez még sokáig így marad és a követ-
kező években is rendeznek motoros találkozót 
Székkutason.

A rövid megnyitó után a Piroska Csárda kemence-
avató ünnepségére került sor, melynek során Molnár 
Ernő, a Sóshalmi Olvasókör elnökét hallgathatták 
meg az érdeklődők. Természetesen a kemencében 
ekkor már sült a délben felszolgált kenyér.
Mindeközben a motorosok már sorakoztak, ugyanis 
egy felvonulás keretében mutatkoztak be Székkutas 
lakossága előtt. Az utakról visszatérve sem állt meg 
az élet, ugyanis különféle ügyességi versenyek kez-
dődtek a bátor motorosoknak. Voltak szellemi, de 
gyakorlati feladatok is – tudtuk meg Horváth Pál 
szervezőtől, aki elmondta, idén már Kistelekről is ér-
keztek a motoros napra, de jöttek Orosházáról, 
Szentesről, Hódmezővásárhelyről, Csólyospálosról, 
Mindszentről is. Voltak, akik kettő, de voltak, akik há-
rom, illetve négy keréken érkeztek.

– A rendezvénynek az egyik legfontosabb célja, 
hogy megőrizzük a motoros hagyományokat, ame-
lyeket remélünk, hogy majd a most feltörekvő nem-

Községi Könyvtárunk állományából kivont, 
használt könyvek vására lesz a Művelődési Ház 

nagytermében 
2013. július 29 – augusztus 16-ig 

(hétfőtől – péntekig) 
8 – 14 óráig!

Jöjjenek el és válogassanak kedvükre.

zedék visz tovább – tette hozzá Horváth Pál.
– A motorosok mellett a Piroska hagyományokat is 

felelevenítették, ugyanis meglepetésként „Piroska 
Akcióra” került sor. A régi Piroska lakodalmak né-
hány jelenete is felelevenedett a kilátogatók előtt – 
számolt be lapunknak Pál János szervező.
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A Székkutasi Emlékház turisztikai fejlesztése

A Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesülete 
2012.07.31-én sikeres pályázatot nyújtott be az 
Európai Mezőgazdasági Vidék-fejlesztési Alapból 
turisztikai tevékenység ösztönzéséhez a LEADER 
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben 
nyújtandó támogatások jogcímére. 

A projekt keretében a Székkutasi Emlékház turiszti-
kai fejlesztése valósul meg. A Támogatási határozat 
szerint a projekt teljes elszámolható költsége 20 millió 
Ft, mely utófinanszírozású és 100 % támogatási inten-
zitású, azaz a pályázónak nem kell önerőt biztosítani 
hozzá. 

Két csapattal rajtol a Székkutas
Korábban már hírt adtunk arról, hogy Székkutason 

két foci csapat küzd majd a következő szezonban. 
Azóta azonban történtek változások, ugyanis az 
első számú gárda nem vállalta a megye élvonalá-
ban való szereplést, így maradtak a megye II. osz-
tályban, míg a Székkutas II. a megye III. osztály 
Termál csoportjában szerepel majd – tájékoztatta 
lapunkat Horváth Zoltán, a Székkutas SK elnöke.

Az elmúlt szezonban ezüstérmes csapat jogot szer-
zett a megyei I. osztályban történő indulásra. A csapat 
azonban nem vállalta a feljutást, így az augusztus 17-i 
bajnoki nyitányon továbbra is a megye II. osztályban 
rúgják a bőrt. Olyan csapatok ellen, mint a Deszk SC, 
a Tiszasziget SE, a Mártély SK, a Bordány SK, az 
Üllési ISE, a Mindszent SE, a Gyálaréti LSC, a M-Foci 
Kft II. (Makó FC II.), a Tömörkény KSE, a Szőreg RSE, 
a Csengele KSE, a Kiskundorozsma ESK, a Zsombó 
SE, a Csanytelek SC és a Fábiánsebestyén KSC.

Mindezek mellett megyei III. osztályú mérkőzéseket 
is látogathatnak majd a kutasiak, ugyanis a Termál cso-
portban szerepel majd a Székkutas SK II. A második 
számú csapatban olyan helyi fiatalok rúgják majd a 
bőrt, akik nem férnek oda az első csapathoz, avagy 
már idősebbek, de nem tudnak eltávolodni az öltözői 
légkörtől. Így aztán a Termál csoportban a Székkutas 
ellenfele lesz a Csanytelek SC II., a Csongrád TSE II., 
a Kisteleki TE II., a Hódmezővásárhely FC II., a 
Balástya KSE, az Ópusztaszer SE, a Dóc SE, a 
Fábiánsebestyén KSC II., a Derekegyháza SE, a Baks 
Baráti SE, a FC Szegvár és a Pusztaszeri ISE.

A megye I. és a megye II. augusztus 17-én, míg a 
megye III. várhatóan augusztus 24-én rajtol el.

Ópusztaszeri kirándulás
A Székkutasi Olvasókör a Hódmezővásárhelyi 

Gazdasági Egyesület meghívására immár 
4. alkalommal tesz látogatást az Ópusztaszeri 

Történelmi Emlékparkba  
2013. augusztus 17-én, szombaton. 
Program: 8.30-kor autóbusz indul 

a Művelődési Háztól.  
Skanzen látogatás, közös ebéd a Feketehalmi 

Olvasókörnél, zene, beszélgetés, a Feszty-körkép meg-
tekintése. Hazaindulás 16 órakor. 

Részvételi díj 3500 Ft/fő, mely az utazás
és ebéd költsége. 

A park és körkép megtekintése a Gazdasági Egyesület 
támogatásával ingyenes. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  
Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet 2013. 

augusztus 10-ig:  +3630/6267320, +3620/3596759

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
tagdíjbevallási időszaka!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
2013-as évi adategyeztetési és tagdíjbevallási időszaka 
elkezdődött. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden 
tagját levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges teen-
dőkről. Az adategyeztetést és önbevallást a kamarai be-
vallás honlapján elérhető www.bevallasnak.hu felületen 
kell elvégezni. Amennyiben Önt a kamarai törvény nem 
kötelezi a tagságra, úgy a fent említett felület üzenetkül-
dőjén keresztül kérheti regisztrációjának törlését, nem 
kell bevallást tennie. 
Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 
2013.július 31.
Amennyiben nincs módja Internet elérésen keresztül be-
vallásának elkészítésére, úgy keresse fel személyesen 
területi igazgatóságunkat vagy tanácsadói irodáinkat. A 
tagdíj önbevalló lapot aláírva a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara területi igazgatóságára is el kell juttatni.
A tagdíj befizetés határideje: 2013. augusztus 31.

2013. július 11-én Szél István polgármester alá-
írta a „Székkutas község szennyvízelvezetésének 
és szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű 

pályázat támogatói szerződését.
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Miért csinálják ezt az emberek? 
Nem szégyellik magukat?!

Ha kiderül, hogy ki volt az, aki összetörte 
a piactéri asztalokat, akkor a kiszabható 

legmagasabb büntetést kapja!
Székkutas Község önkormányzata

Megkapták az utolsó vakcinát
Székkutas Községi Önkormányzat támogatá-

sával a HPV védőoltás harmadik vakcináját vet-
ték fel július 3-án a székkutasi diákok dr. Bakos 
Attila háziorvostól, a helyi Egészségházban.

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az 51/2012. (IV.02) ökt. számú határozatában úgy 
döntött, hogy a község területén élő Családi 
Napközibe és óvodába felmenő gyermekek bárány-
himlő elleni védőoltását, valamint a helyi általános 
iskolában a 7. osztályos leány tanulók HPV elleni vé-
dőoltását teljes mértékben biztosítja. A nyolc 7. osz-
tályos leány tanuló az első és a második dózis után 
július 3-án a harmadik védőoltást is felvehették. 
 – A méhnyakrák elleni védőoltást Székkutas Községi 
Önkormányzat a helyi iskolába járó fiatal lányoknak 
térítésmentesen biztosítja. A cél, hogy megvédjük 
őket a későbbi méhnyakrák szövődményeitől, ugyan-
is felnőtt nőként áldozatul eshetnek a HPV kóroko-
zók támadásainak, amelyek a méhnyakrák kialaku-
lásának kockázatát jelentősen megnövelik. Ennek a 
veszélyét szeretnénk minimalizálni – nyilatkozta dr. 
Bakos Attila. 
– Ez egy nagyon drága védőoltás. Nagy segítséget 
nyújtunk ezzel a fiataloknak, mert nem mindegy, ki 
hogyan indul neki az életnek – zárta a háziorvos.

Földpályázatok az önkormányzatnál

Kutasi Hírek: Székkutas Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete a legutóbbi ülésén úgy határo-
zott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 
földterületeket 2 gazdasági évre meghirdeti a la-
kosság körében. Miért választották ezt a települé-
sen eddig még szokatlan eljárási formát? 

Szél István: Szeretnénk egyenlő esélyeket te-
remteni azzal, hogy a pályázati dokumentumok 
beadásával, illetve a Mezőgazdasági Bizottság 
bölcs döntésével megteremtsük annak lehetősé-
gét, hogy azon személyek is földhöz jussanak, 
akik ezidáig nem béreltek az önkormányzattól 
földterületet. Ez eddig nem így volt, ezért döntöt-
tünk így.

K.H.: Hogyan pályázathatnak a település lakosai?

Sz.I.: A pályázati adatlap beadásával, mely letölt-
hető a településünk honlapjáról, a www.szekkutas.
hu oldal Önkormányzat/Dokumentumtár/
Kérelmek, nyomtatványok menüpontnál, vagy be-
szerezhető személyesen a Polgármesteri Hivatal 
5. sz. irodájában. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. augusz-
tus 15.

K.H.: A jelenlegi bérlők is nyújthatnak be pályáza-
tot?

Sz. I.: Igen, azon személyek is pályázhatnak, 
akiknek az idei év október 30. napjával jár le a 
szerződésük, és továbbra is szeretnének földterü-
letet bérelni.

Családi események 

Június hónapban:
 

Születés: Szabó Emese és Fabó Krisztiánnak 
Anna, Bila Eszter és Egri Sándornak Eszter, 

Juhász-Nagy Mónika és Fazekas Ádámnak Maja 
utónevű gyermekük.

 
Házasságkötés: nem volt.

 
Elhalálozás: 

Sipos József, Kis Bálintné Török Julianna.
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Elégedettek a székkutasi lakosok

Mi a véleménye a településről? – ezt a kérdést 
tettük fel a székkutasi utcákat járva, három la-
kosnak. A válaszok szerint az ott élők elégedet-
tek a községgel. 

– Jó helynek tartom Székkutast, most kerül sor a 
háromnapos, élményekkel teli Mezi fesztiválra is – 
kezdte Csemer Erik.  – Nagyon tetszenek a fejlesz-
tések, épp most folynak a munkálatok az Emlékháznál, 
ami különösen jó, ugyanis eddig nem újították. A fej-
lődés hatására talán nő az idegenforgalom is – tette 
hozzá.

Verók Józsefné elmondta: Én itt szeretek élni, se-
hol sem voltam hosszú ideig távol. A természetközeli 
élet miatt jó itt tölteni a mindennapokat.

Albert Imre Sándor is elégedett a községgel. –  A 
közelmúltban rendezték meg a motoros fesztivált, ez 
is nagy fellendülésnek számít. A faluházat már felújí-
tották, látszik, hogy jól működő községről van szó. A 
korábbi évekhez képest nagyon sokat javult a köz-
biztonság is, visszaszorult a garázdaságok száma, 
új rendőrök szolgálják a települést. Nincsenek betö-
rések, éjszakai vandálok. Minden jó irányban válto-
zik – mondta.

Két fiatalra is büszke lehet Székkutas
Két székkutasi diák is országos versenyen 

nyújtott kiemelkedő teljesítményt a közelmúlt-
ban: Tóth Orsolya egy német nyelvi verseny le-
velező részén első helyezést ért el, míg Kenéz 
Laura Budapesten hip-hop táncban második lett.

Kenéz Laura június 8-án, a Budapesten megren-
dezett "Ritmuscsapatok Országos Magyar 
Bajnoksága" elnevezésű verseny Hip-Hop Felnőtt 
Egyéni B kategóriájában II. helyezést ért el. – Ötéves 
korom óta rendszeresen táncolok, négy éve ismer-
kedtem meg a hip-hoppal. Ez volt az első versenyem 
– tudtuk meg Laurától. Az orosházi Táncsics Mihály 
Gimnázium 11. osztályos tanulója Győrkös Írisz, a 
Best-Dance Company vezetőjének, edzőjének segít-
ségével készült fel. 

A versenyen harmincketten indultak, huszonné-
gyen A, és nyolcan B kategóriában. Laura második 
helyezést ért el, egy érmet és két oklevelet vehetett 
át. 

Tóth Orsolya, a "Spiel und Gewinn" elnevezésű 
országos német nyelvi verseny háromfordulós leve-
lező részén első, a szóbeli fordulón kategóriájában 
harmadik helyezett lett. Az írásbeli megnyerése után 
jutott tovább a június 14-én Gödöllőn megrendezett 
szóbeli megmérettetésre. – Nagyon meglepődtem, 
és örültem, hogy első lettem a levelező során, 
Gödöllőn pedig kategóriámban a harmadik – mondta 
a HISZK Gregus Máté Tagintézmény 11. osztályos 
diákja, aki a feladatok közül is említett néhányat. – 
Prezentációt kellett bemutatni a 2013-as divatról, va-
lamint a család és a hobbi is a feladványok közé ke-
rült – tette hozzá Orsolya, aki a díjazás során köny-
vekkel és oklevéllel gazdagodott. 

Tisztelt Székkutasi Polgárok! A mezőgazdasági 
startmunka program keretében nevelt kakasok 

eladók 800 Ft/kg áron. Érdeklődni 
a +3630/537-35-93 telefonszámon lehet!


