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Megjelenik minden hónapban

INGYENES

Megemlékezett a Székkutasi
Kistermelõk Szövetsége
(melléklet elsõ oldal)

Ilyen mértékû támogatást még
sosem kapott Székkutas
(4. oldal)

A kommunizmus áldozataira
emlékeztek
(8. oldal)

„Nem vagyunk másodrangú
állampolgárai Európának!”
(melléklet elsõ oldal)

Lázár János nélkül mindez nem sikerülhetett volna
„Lázár János segítségével minden korábbit meghaladó fejlesztés valósult meg
Székkutason és megtörtént a település adósságának átvállalása is. Meggyõzõdésem, hogy az itt élõk továbbra is számíthatnak rá, ha bizalmat szavaznak neki
a következõ évekre.”
(Írásunk a 3.oldalon)
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Eldõlt: 14 jelölt indul
a körzetben
Március 5-ig kérdéses volt, pontosan hány jelölt indul Csongrád megye 4. számú választókerületében. A jelöltek száma
véglegessé vált a körzetben: 14-en szállnak harcba az április
hatodikai választáson.
A lista így alakul:
1. Nagy-Bandó András, Lehet Más a Politika Politikai Párt
2. Gera Katalin, Zöldek Pártja
3. Surányi Vivien, Magyar Munkáspárt
4. Havránek Ferenc, Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai
Baloldal
5. Lázár János, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt
6. Kovács László, Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
7. Dr. Kiss Attila, Jobbik Magyarországért Mozgalom
8. Novák Szabolcs Ákos, Független Kisgazda - Földmunkás és
Polgári Párt
9. Tóth Ernõ Kisgazdapárt, Magyar Igazság és Élet Pártja
10. Nagy Attila, Független Jelölt
11. Csõköly Sándor, Magyar Gazdaság Párt
12. Kovács Irén Judit, Közösség a Társadalmi Igazságosságért
Néppárt
13. Varga Péter, Magyar Szocialista Párt, Együtt - A Korszakváltók
Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt,
Magyar Liberális Párt
14. Muzsla Jánosné, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
forrás: promenad.hu

Fidesz: az emberek
érezhetõen jobban járnak
A kormány gazdaságpolitikájának köszönhetõen az emberek
érezhetõen jobban járnak, a háztartások jobban tudnak gazdálkodni, mint 2010 elõtt – mondta Hoppál Péter, a Fidesz szóvivõje.
A kormánypárti politikus arról beszélt: Magyarország sokkal jobban áll a fizetések és a nyugdíjak értékének megõrzésében, mint
korábban, és mint számos európai ország. Szavai szerint nemcsak
a Gyurcsány-korszakhoz képest jelentõs a pozitív elmozdulás,
hanem az elemzõi várakozásokat is felülmúlják az adatok.
Hoppál Péter jelezte: az infláció továbbra is rekordalacsony, februárban alig volt érdemi pénzromlás, miközben az elemzõk arra
számítottak, hogy a tavalyi többlépcsõs rezsicsökkentés hatása már
nem fog olyan élesen jelentkezni. Negyven éve nem fordult elõ,
hogy a pénzünk ilyen stabilan õrizte volna az értékét - fogalmazta
meg a szóvivõ.
Mint ahogy kifejtette: a tartósan alacsony infláció, az elmúlt négy
év adócsökkentési programja, valamint a közszférában elindított
béremelési programok együttes hatása, hogy több marad a
munkavállalók zsebében.
Hoppál Péter szólt arról is, hogy az alacsony infláció és a reálbér
növekedése mellett a többi fontos gazdasági mutatószám is
megerõsíti, hogy Magyarország jó úton halad a gazdaságpolitika és a
foglalkoztatás területén. Az ország növekedési pályára lépett, az
utolsó negyedévi 2,7 százalékos növekedés minden becslést
meghalad, s 22 éves rekord dõlt meg a foglalkoztatás területén - fejtette ki megjegyezve: ma 4 millió 30 ezer ember dolgozik. Ezzel egyidejûleg a munkanélküliség aránya a Gyurcsány-Bajnai-korszak 11-12
százalékos mértékérõl mára 9 százalék alá csökkent - tette hozzá.
Mint mondta, a választások komoly tétje, hogy az emberek
hogyan döntenek: visszafelé menjen-e az ország a kudarcokkal,
munkanélküliséggel, megszorításokkal teli Gyurcsány-korszakba,
vagy tovább haladjon a négy éve megkezdett úton.
Forrás:hirado.hu

Elutasították
az Erste hódmezõvásárhelyi
önkormányzat elleni
keresetét
Megnyerte a hódmezõvásárhelyi, valamint a mindszenti és a
székkutasi önkormányzat az Erste Bank Hungary Zrt. által indított pert, amely során a bank annak megállapítását kérte, hogy
a településekre szálljon át a korábbi víziközmû-szolgáltató, - az
idõközben felszámolásba átment - Zsigmondy Béla Zrt. mintegy
4,6 milliárd forint értékû kötvénytartozása. A Szegedi Törvényszék 2014. március 7 -ei tárgyaláson hozott ítéletében a Bank
keresetét teljes egészében elutasította, és 7.700.000,- Ft
perköltségben marasztalta az alperesek javára.
A hódmezõvásárhelyi Zsigmondy Béla Vízközmûveket
Üzemeltetõ Zrt. 2006-ban bocsátott ki kötvényt a Raiffeisen
banknál, amelynek segítségével az akkori kisebbségi
tulajdonos (Berliner Wasserbetriebe) érdekeltségét vásárolta
ki. A kötvényt 2007 októberében az Erste Bank Hungary Nyrt.
megvette a Raiffeisentõl, a Zsigmondy Béla Zrt. és az Erste
kötvény-kibocsátási
megállapodása
eredményeképpen
21.384.392,-CHF össznévértékû kötvény került kibocsátásra
"Zsigmondy Béla Zrt. II. Kötvény" néven. A Zsigmondy Béla Zrt.
a kötvény-kibocsátásból eredõ kötelezettségeinek eleget is tett
egészen 2014-ig.
A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(Vksztv.) alapvetõ változásokat hozott minden hazai víziközmûszolgáltató számára. A törvény alapján a vízközmû vagyon a
Zsigmondy Béla Zrt. szolgáltatási területén lévõ önkormányzatok tulajdonába került.
Az Erste Bank Zrt. ennek hatására kihátrált a víziközmûszolgáltató finanszírozásából: felmondta a cég folyószámla-hitelét, majd amikor a cégnek likviditási nehézségei támadtak,
elõre hozta a kamatfizetési idõszakot, valamint követelte a
kötvény részleges elõtörlesztését. Ennek hatására a Zsigmondy
Béla Zrt. gazdasági mûködése megroppant, ami a felszámolási
eljárásához vezetett, az eljárás jelenleg is folyik. A Magyar Energetikai és Közmûszabályozás Hivatal megvonta a cég mûködési
engedélyét és kijelölte szolgáltatónak az Alföldvíz Zrt-t.
Az Erste Bank Hungary Zrt. ezt követõen 2013. november 4én kelt keresetével annak megállapítását kérte a Szegedi
Törvényszéktõl, hogy a Zsigmondy Béla Zrt. II. Kötvény" -bõl
fakadó jogok és kötelezettségek, mint a víziközmû vagyonhoz
kötõdõ jogok és kötelezettségek a víziközmûvek tulajdonjogával együtt 2013. január 1. napjával átszálltak az Önkormányzatokra.
Az Erste Bank Hungary Zrt. azt kérte a Szegedi Törvényszéktõl, hogy az alperes önkormányzatokat összesen 19.176.967,CHF (kb. 4,6 milliárd Ft) megfizetésére kötelezze. Ebbõl Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát 17.987.228,CHF erejéig, Mindszent Város Önkormányzatát 947.342,-CHF
erejéig, Székkutas Község Önkormányzatát 243.547,-CHF erejéig kérte marasztalni (az átszállt víziközmû vagyon értékének
arányában).
A Szegedi Törvényszék a 2014. március 7 -ei tárgyaláson hozott ítéletében a felperes keresetét teljes egészében elutasította, és a felperest 7.700.000,-Ft perköltségben marasztalta az
alperesek javára. Az ítélet elsõfokú, nem jogerõs.
Forrás:
Göbl Vilmos
sajtóreferens
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Lázár János nélkül mindez nem sikerülhetett volna
- A székkutasi emberek
2010 tavaszán Lázár János
országgyûlési képviselõvel
kötöttek szerzõdést, aki
vállalta, hogy segíteni fog a
helyieken – emlékezett
vissza Szél István polgármester a négy évvel ezelõtti választásokra. A 2014-es
parlamenti
választások
elõtt készült interjúnkban
az azóta eltelt idõszakot
tekintjük át.
Sz. I.: Visszagondolva és
az elmúlt évek eseményeit,
fejlesztéseit sorra véve úgy
látom, hogy Magyarország kormánya és a térség országgyûlési
képviselõje, Lázár János jó szövetségese, volt a székkutasi
embereknek. Orbán Viktor kormányának jóvoltából olyan
mértékû támogatáshoz jutott Székkutas - közel hárommilliárd
forint értékben -, amennyit nemhogy a rendszerváltás óta, de az
elmúlt 40-50 évben sem kapott a község. Mindehhez hozzá kell
számítsuk azt is, hogy a kormány átvállalta azt a 41,3 millió
forint adósságot is, amelyet Székkutas a korábbi idõszakokban
felhalmozott.
Sz. H.: Mivel kezdte meg a munkáját négy éve a frissen
megválasztott kutasi képviselõtestület?
Sz. I.: A 2010-es választásokat követõen az akkor felállt, új
székkutasi testület megvizsgálta, hogy lehetne még élhetõbbé
tenni Székkutast. Ebben az a cél vezérelt bennünket, hogy a fejlesztési irányok egyértelmû kijelölésével, a munkahelyteremtés
lehetõségeinek bõvítésével, és egy élhetõbb környezet megvalósításával tegyünk azért, hogy a község megõrizze megtartó képességét. Elsõdleges fontosságúnak tartom a település jövõjére
nézve, hogy minél kisebb legyen az elvándorlás. Ehhez pedig
fejlesztésekre van szükség.
Sz. H.: Hogyan hatott a településre a korábbi adósságok
átvállalása a kormány részérõl?
Sz. I.: A helyzet egyértelmû. A költségvetésben az eddig
törlesztésekre szánt összeget, az adósságátvállalás után saját
fejlõdésünkre tudjuk fordítani. Ebben az évben 25 millió forintot
tudtunk fejlesztésekre fordítani a bevételekbõl, mégpedig úgy,
hogy a nyertes pályázati összegek melletti önrészt finanszíroztuk belõle. Tudom, hogy vannak a településen olyanok, akik az
uniós csatlakozást kudarcként élték meg, de arról nem szabad
megfeledkeznünk, hogy a Székkutason megvalósuló fejlesztések nagyrészt uniós támogatásokból jönnek létre.
Sz. H.: Hogyan áll össze ezeknek a fejlesztéseknek az
anyagi háttere?
Sz. I.: Természetes, hogy egy helyi közösség hozzájárul a fejlõdéshez a befizetett adóival és azzal a munkával, amelyet
ezekhez biztosít. Székkutas azonban egyedül nem képes arra,
hogy ilyen mértékû beruházásokat egyedül saját bevételekbõl
finanszírozzon. Ki kell jelenteni, hogy a kormánnyal történõ
sikeres együttmûködés, és az Európai Unióból érkezõ források
sokat jelentettek Székkutas infrastruktúrájának fejlesztésében.
Sz. H.: Ön hogy látja, a magyar politika hogy képviselte
Brüsszelben a hazai érdekeket?
Sz. I.: Ennyire határozottan és karakteresen még soha nem
képviselték hazánk érdekeit az uniós tárgyalóasztalnál. A
magyar kormány sem Brüsszelnek, sem Washingtonnak nem
hunyászkodott meg, hanem mindig kiállt a magyar érdekek és
a magyar emberek mellett.
Sz. H.: Ez a hatalmas összeg, amelyet említett, mit is
jelent a község számára?

Sz. I.: A fejlesztés nyomai már szemmel követhetõk a
településen, de 2015 õszére Székkutas nemcsak az alapinfrastruktúra szempontjából újul meg teljesen - gondoljunk csak az
ivóvíz minõségének javítására, vagy a szennyvíz elvezetésére -,
hanem azok a közösségi terek és közösségi intézmények is,
ahol az itt élõk idejüket tartalmasan eltölthetik, szintén teljes
egészében meg fognak újulni. Ez mind azt szolgálja, hogy
Székkutas élhetõ település legyen, hiszen a testület érdeke is
az, hogy az emberek, különösen a fiatalok itt maradjanak, ne
kelljen azért elmenniük, mert a község nem tudja számukra a
szükséges szolgáltatásokat biztosítani. Így viszont olyan körülményekhez juthatnak az itt élõk, amelyek kielégíthetik az igényeiket.
Sz. H.: Hogy sikerült mindezt elérni?
Sz. I.: A munkából mindenki kivette a részét. Azt azonban
látni kell, hogy eredményes csak az lehet, aki kiáll a települése
és az ott élõ polgárok érdekében. Ebbõl következik, hogy a
polgármesternek és az országgyûlési képviselõnek is csak egy
célja lehet: az õket bizalmukkal felruházó közösség tagjainak
megalkuvást nem tûrõ szolgálata.
Sz. H.: Hogy segítette a változást a település országgyûlési képviselõje?
Sz. I.: Lázár János országgyûlési képviselõ megvalósította azt,
amit a székkutasiak kértek tõle és amit megígért. Meggyõzõdésem, hogy az itt élõk továbbra is számíthatnak Lázár
Jánosra, ha bizalmat szavaznak a következõ évekre neki. Lázár
János segítségével minden korábbit meghaladó fejlesztés valósult
meg Székkutason és megtörtént a település adósságának átvállalása is. Meggyõzõdésem, hogy az itt élõk továbbra is számíthatnak
rá, ha bizalmat szavaznak a következõ évekre neki. Úgy gondolom, hogy Lázár János eddig is bizonyított és a jövõben is rá van
szükségünk, mint a térség országgyûlési képviselõjére.
Sz. H.: Ezek szerint választóvonalat jelent Székkutas
történetében a 2010-es esztendõ?
Sz. I.: 2010-ig a székkutasi közéletet a "merjünk kicsik lenni"
politikája határozta meg. Azóta változott a helyzet. Határozottabban próbáljuk képviselni Székkutas érdekeit mind térségi,
mind országos szinten. A térség más településeivel, nagyobb
városaival is jó viszonyt sikerült kialakítani, együttmûködésünk
konstruktív volt az elmúlt években. Számos esetben tudtunk
együtt dolgozni, közös ügyek mentén. A siker nem is maradt el.
Sz. H.: Hogy fogadta a székkutasi közösség ezt a
változást?
Sz. I.: Bár a korábbi évtizedek alatt a település vezetõi mást
gondoltak a jövõrõl, a székkutasiakban még mindig élnek azok
a hagyományok, amelyeket a település nagyjai, Gregus Máté,
Temesváry Imre, vagy Maczelka Gábor képviseltek. A régiek
erényeibõl érdemes példát merítenünk, hiszen sokat
tanulhatunk az õ hozzáállásukból.
Sz. H.: A jövõ záloga a fiatalság, akiknek a színvonalas
oktatás adhat lehetõséget. A helyi iskola képes ezt megadni
számukra?
Sz. I.: Polgármesterként azzal a megdöbbentõ ténnyel kellett
szembesülnöm, hogy nemzeti ünnepünkön a felsõ tagozatos
diákok nem énekelték a Szózatot. Ez ma elfogadhatatlan.
Remélem csak a félénkség, a rossz beidegzõdés miatt nem
énekelték. Sikeres magyar jövõt a Himnusz és a Szózat ismerete nélkül nem lehet építeni. Emellett megfelelõ színvonalú
pedagógusi munka és odafigyelés is szükséges. A mai kor
kihívásainak megfelelõ oktatásra-nevelésre van szükség egy
községi iskolában, hogy a diákok használható tudással tudjanak
tovább lépni az életben. A nemzet jövõjét csak céltudatosan és
igaz magyar hittel lehet felépíteni. Az iskola fejlõdik, a
tankerület jó gazdája az intézménynek, és remélem, hogy ez így
is fog maradni.
Arnay
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Ilyen mértékû támogatást még sosem kapott Székkutas
Székkutasra összesen hárommilliárd forint összegû fejlesztési támogatás érkezett és fog érkezni, eddig egyetlen korábbi
kormány sem juttatott a településnek ilyen mértékû támogatást
- mondta el Lázár János országgyûlési képviselõ, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár a február 23-ai lakossági
fórumán, a székkutasi Gregus Máté Általános Iskola aulájában,
amely az alkalomra megtelt érdeklõdõkkel.
A fórumra érkezetteket Szél István, a település polgármestere
köszöntötte, kiemelve: a kormány átvállalta a település adósságállományát, és ezen túl segíti a székkutasi szennyvízcsatornázást, az
ivóvíz rendszer rekonstrukcióját, a sportcsarnok és a mûvelõdési
ház felújítását, továbbá a helyi civil szervezetek mintegy 300 millió
forint értékben nyertek pályázatokat.

Lázár János kijelentette: fontos, hogy a helyi erõforrások, így a
földterületek is a helyben élõk megélhetését szolgálják, amelyet a
Földet a gazdáknak program is segít. Emlékeztetett, hogy folyamatban van az a több mint 800 rendbeli csalás ügyében indult eljárás,
amely a helyi termelõszövetkezet korábbi vezetése és a tagok
közötti jogvitát igyekszik rendezni, amelyhez a székkutasiak az
országgyûlési képviselõ segítségét kérték.
A vidéken élõk megélhetését segíti a szinte nullára csökkent infláció és a rezsicsökkentés hatása is. Mint elmondta, a kormány
tárgyalja, miként lehet valóban non-profittá tenni a közmûszolgáltatásokat, és hogyan kaphatnak újabb segítséget a fogyasztók. A számlák továbbra sem átláthatók, a szolgáltatók még mindig
igyekeznek becsapni, manipulálni a fogyasztókat - tette hozzá.
Farkas József közcélú foglalkoztatottként település karbantartói
oktatáson vesz részt, és a fórumon jelezte: bár rövidesen vizsgát
kell tenniük, de a tankönyvüket még nem biztosította az oktatás
végzõ cég. Az országgyûlési képviselõ gyors intézkedést ígért, hozzátéve, hogy az oktatási program lehetõséget adott az uniós
programban résztvevõknek, hogy a téli idõszakban is a magasabb
összegû ellátást kaphassák meg.

HIRDETMÉNY
A Székkutasi Kismackó Családi Napközibe történõ beiratkozás
idõpontja az alábbi:
2014. április 14. 8.00-16.30
2014. április 15. 8.00-16.30
A beiratkozás helye:
Székkutasi Kismackó Családi Napközi 6821 Székkutas, Murgács
Kálmán u. 20.
A beiratkozással kapcsolatban Szilágyi Zoltánné családi napközi
vezetõ az illetékes.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy a Családi Napközibe az a
gyermek vehetõ fel, aki a szolgáltatás igénybevételének
kezdetekor a 20 hónapot betöltötte.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája.

Nagy György a
vízgazdálkodási
társulatoknál eddig
dolgozó munkavállalók sorsáról feltett
kérdésére Lázár János elmondta: a belvíz elleni védekezést
és a mezõgazdasági
területek öntözésének feladatát a Belügyminisztérium
vette át, és továbbra
is foglalkoztatják azokat, akik a területeken ezt a munkát elvégezték. Mint kifejtette, a kormány számára a mezõgazdaság stratégiai ágazat,
a következõ hét évben pályázható, ezer
milliárdos uniós forFotó: varosatyak.hu
rás elosztását a Miniszterelnökség végzi, amely során a munkaerõ-igényes ágazatokat preferálják, hogy minél több ember élhessen meg a földbõl. A
földalapú támogatások megmaradnak, azonban a nagytáblás növénytermesztés helyett a családi gazdaságok kerülnek elõtérbe.
Juhász Andrásnak a mezõgazdasági termények értékesítésének
anomáliáira rámutató hozzászólása kapcsán az államtitkár kijelentette: a magyar gazdák nagyon sokat és eredményesen dolgoznak, azonban a növénytermesztési és állattenyésztési kereskedelmi láncok végén mindig külföldi cégeket találni. Lázár János
elmondta: a földprogram lezárását követõen a mezõgazdasági
termelõket segítõ értékesítési szervezet hoznak létre.
Sz. Nagy János kérdésére, hogy a tisztított ivóvíz vételezésére
alkalmas konténert miért nem a település központjában állították
fel, Szél István polgármester kifejtette: a jelenlegi helyen lehetett
kialakítani a konténer helyét a legkevesebb bontási munkával. A
polgármester hozzátette: bár a honvédség mérnökeinek a tervezés
során a központi helyet javasolták, szakmai okok miatt került a
fehér iskolához a konténer, amely három hónap múlva biztosítja a
vizet, addig a honvédségi jármûvek kétnaponta szállítják
Székkutasra az arzénmentesített ivóvizet.
Arnay

HIRDETMÉNY
A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 2014/15. nevelési évére
vonatkozó beiratkozás idõpontját Székkutas Községi Önkormányzat, mint fenntartó, az alábbiak szerint határozta meg:
2014. április 14. 8.00-16.30
2014. április 15. 8.00-16.30
Pótbeiratkozás:
2014. április 28. 8.00-16.30
A beiratkozás helye:
Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 6821 Székkutas, Murgács Kálmán
u. 20.
A beiratkozással kapcsolatban Kecskeméti Károlyné óvodavezetõ az illetékes.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy 2014. szeptember elsejétõl a gyermek 3 éves korától kötelezõ az óvodai nevelés.
Óvodába az a gyermek vehetõ fel, aki az adott év augusztus 31ig betölti a 3. életévét.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája.
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Lázár: Magyarország
versenyképességének
erõsítése a cél
A kormánynak az a fõ célkitûzése, hogy Magyarország a
legversenyképesebb gazdaság legyen, a legolcsóbb energiával, megerõsített kkv-szektorral – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár március 7-én egy makói
vállalkozói fórumon.
A 2014-2020-as európai uniós programozási idõszakra
vonatkozó fejlesztési elképzelésekrõl tartott fórumon Lázár
János fontosnak nevezte azt is, hogy a magyar gazdaság
megtartsa az elõállított jövedelmeket és az uniós pénzeket
hatékonyan használja fel.
Kifejtette: a tervek szerint a következõ idõszakban a 7200
milliárdos uniós forrás 60 százaléka kerül a vállalkozói
szektorba. Március 27-én dönt a kormány arról, hogy ennek a
forrásnak mi lesz "a belsõ tartalma" - tette hozzá. Hangsúlyozta: a forrás nem a vállalkozások túlélését, továbbmûködését
finanszírozza, mint eddig, hanem elsõsorban piacbõvítésre,
munkahely- és forgalombõvítésre, technológiai újításra szeretnék fordítani; 500 milliárd forintot innovációra szánnak. A források másik része, 40 százaléka humán- és reálinfrastruktúra-fejlesztésre kerül, oktatásra, egészségügyre, szakképzésre fordítják a pénzeket, utóbbira jelentõs összegeket költve.
Lázár János hozzátette, megváltozik a közbeszerzési
rendszer is: az építõiparban a helyi vállalkozók elõnyben
részesülnek a nem helyi, esetleg külföldi nagyvállalatokkal
szemben. A versenyképességhez szükséges, hogy olcsóbb
legyen a termékek elõállításához szükséges energia is - mondta
a politikus. Ezért a kormány elkötelezett abban, hogy 2015-tõl az
olcsó energia a vállalkozók számára is elérhetõ legyen - tette
hozzá.
Forrás:MTI

Tavaszi megújulás!
Gyere el március 29-én a Retro Pince Cafeba
09.00 és 12.00 között és szépülj velünk!
Az alábbiak közül választhatsz:
-arcpakolás,
-sminkelés,
-kézápolás,
-körömlakkozás,
Gyerekeknek:
-mesevetítés,
-kifestõ,
-játékok,
-csillámtetoválás stb.
Kedvezményes fogyasztás:
-kávé: 100.-gyümölcsös tejturmix mézzel,
-melegszendvics,
-akciós jégkrémek.
A rendezvény ingyenes. Igény szerint elõzetes bejelentkezés a
helyszínen vagy a 30/822-26-55 számon.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
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Sajtóközlemény
A székkutasi civil szervezetek által Falumegújításra és fejlesztésre megnyert LEADER pályázati projektek az alábbi
ütemben haladnak.
A Székkutasi Tömegsport Klub pályázatának keretében a
sportcsarnok épületén befejezõdött a nyílászárók cseréje, a
külsõ hõszigetelõ panelek rögzítése, valamint a homlokzati és
belsõ festési munkálatok is lezárultak. Jelenleg a kazánház és
a fûtési rendszer felújítása, engedélyeztetése zajlik.
Az öltözõknél szintén
megtörtént a külsõ és belsõ nyílászárók cseréje, az
elektromos hálózat szabványosítása, valamint a
belsõ burkolási munkák is
a végéhez közelednek. A
következõ hetekben a
Székkutas Községi Önkormányzat saját finanszírozásából a külsõ és belsõ festési munkálatok is befejezõdnek.
A sportcsarnok és az öltözõ épületek bejárataihoz új
lámpatestek is felszerelésre kerülnek, valamint a sportpálya
világításrendszere is teljes egészében megújul.
A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Mûvelõdését Segítõ
Alapítvány projektje kapcsán megérkeztek az új táblás
kerítéselemek is, melyek rögzítése szintén a következõ hetekben fog megtörténni a sporttelepen, valamint a leendõ játszótér helyének elõkészítése is folyamatban van. A futópályához a
még hiányzó finomabb, szemcsés szerkezetû salak is
leszállításra került, ennek szétterítése a már korábban kijelölt
pályán szintén a következõ hetekben fog megtörténni. Jelenleg
is zajlanak a tereprendezési munkálatok, melyek keretében
fák és virágok is kiültetésre kerülnek.
A sporttelepen zajló beruházások befejezési határideje, az
idõjárás függvényében, legkésõbb 2014. április 30.
A Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesület pályázatának
keretében a Mûvelõdési Ház épületénél a külsõ nyílászárók cseréje szinte már teljes egészében megtörtént. A sporttelepen zajló
munkálatok befejezését követõen a Mûvelõdési Ház külsõ festési és hõszigetelési munkálataival folytatódnak a beruházások.
A Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítõ Közhasznú
Egyesület pályázati projektje kapcsán a Mûvelõdési Ház
melletti térfelújítás, valamint a Béke és a Kamilla utcai fejlesztéseket illetõen jelenleg is folyamatban van a hatósági engedélyek beszerzése, így ezeken a területeken, csak az szükséges
engedélyek kiállítását követõen, várhatóan április végén május elején, folytatódhatnak a kivitelezési munkák.

Egyre többen hozzájárulnak
a csatornázáshoz
A lakosság 94-95 százaléka fizeti a szennyvízberuházáshoz
szükséges érdekeltségi hozzájárulást. A részletekrõl Hunyák
Zsuzsanna jegyzõvel beszélgettünk.
- A csatornázás mérnöki eljárása még nem zárult le. A kivitelezõi
közbeszerzés a kiírás elõtti utolsó szakasznál jár, jelenleg a támogató
hozzájáruló nyilatkozatát várjuk - mondta Hunyák Zsuzsanna. Hozzátette, a projekt eddig felmerült költségeit - amiket elõkészítésre,
tervezésre, területváltásokra fordítottak - visszaigényelték.
Az utóbbi idõszakban egyre többen megkezdték az érdekeltségi hozzájárulás befizetését. Jelenleg Székkutas lakosságának 5-6
százaléka nem fizetett még a szennyvízcsatornázásba.
- Ez azért is fontos, mert a helyi adóbehatóság adóbehajtásra
adja azoknak a listáját, akik még egy forinttal sem járultak hozzá a
beruházáshoz - zárta a jegyzõ.
Megyeri József

2014. március

A régió élére repítette
hazánkat a téli közmunka
A legfrissebb statisztika szerint hazánk foglalkoztatottságának bõvülése ha uniós szinten nem is, de a régióból a visegrádi négyek vonatkozásában mindenképpen kiemelkedik.
Az Eurostat március 14-én tette közzé a tavalyi negyedik
negyedévre vonatkozó foglalkoztatottság-bõvülést tartalmazó
statisztikáját, mely szerint Magyarországon 2013 utolsó
negyedévében 0,3 százalékkal lett több a foglalkoztatottak száma
a harmadik negyedévhez képest, egy év alatt pedig 1 százalékos
volt a bõvülés mértéke.
Ezekkel az eredményekkel pedig mindenképpen az unió "elõkelõbb feléhez" tartozunk. Ha csak a negyedéves változást vizsgáljuk, akkor a 0,3 százalékos növekedés a 9. legnagyobbnak
számít a tagállamok körében, és egyben megegyezik a visegrádi
országok közül a lengyel és a szlovák változással.
Ha azt nézzük, hogy a tavalyi negyedik negyedévben elõzõ
évhez képest milyen változás történt, akkor még elõkelõbb helyen
végeztünk. Az Eurostat által regisztrált 1 százalékos bõvülés
ugyanis a hetedik legnagyobbnak számít, a visegrádi országok
között pedig kiemelkedõen a legjobb ez a magyar adat.
A kedvezõ adatok okai között mindenképpen meg kell említeni a novembertõl beindult téli közfoglalkoztatást, ami gyökeresen
megváltoztatta a munkaerõpiaci statisztikák éven belüli lefutását.
Az év ebben a szakaszában ugyanis már rendre csökkenõ foglalkoztatással lehet találkozni, hiszen a "hagyományos közmunkaprogramok" véget érnek, és a szezonális mezõgazdasági, építõipari munkák száma is jelentõsen csökken. Ezzel szemben tavaly
novembertõl 200 ezer ember bevonását tûzte ki célul a kormány
a téli közfoglalkoztatás révén.
Forrás: mfor.hu
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A kommunizmus áldozataira
emlékeztek Kutason
Sajtóközlemény
Hamarosan kezdõdik a rekultiválás (II. ütem)
2014/03/07
Heteken belül indulhatnak a gépek, elkezdõdik a Délkelet-Alföld bezárt hulladéklerakóinak rekultivációja.
Ünnepélyes projektnyitó rendezvényt tartottak Orosházán, március 7-én annak a pályázatnak a keretében,
amely az anyagi hátteret biztosítja a zöldberuházáshoz.
Két párhuzamosan futó projekt (I. és II. ütem)
keretében mintegy 10,5 milliárd forintos uniós forrást
használhatnak fel a társult önkormány-zatok.

Székkutas Község Önkormányzata a „Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja” alkalmából tartott megemlékezést és gyertyagyújtást február 25-én délután a
Mûvelõdési Ház melletti szoborparkban, ahol közel ötvenen
hajtottak fejet.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2011 májusában nyújtotta be pályázatát, a támogatási
szerzõdés 2012. október 15-én lépett hatályba. A kivitelezési
szerzõdést 2013. december 16-án írták alá. Az elõkészítõ
mérnöki munka, a meglévõ dokumentáció átvizsgálása, aktualizálása folyamatban van. A tényleges munkavégzés a tervezettek szerint április folyamán kezdõdik meg.
Mi a célja a beruházásnak?
A környezet védelmének érdekében, de elsõsorban a felszíni
és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozására és a nem megfelelõ mûszaki védelemmel ellátott,
bezárt települési szilárdhulladék-lerakók által okozott környezetterhelés minimalizálásának, vagy megszûntetésének
érdekében a DAREH Önkormányzati Társulás a területére esõ
nem megfelelõ mûszaki védelemmel rendelkezõ bezárt, felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak a rekultivációját
készítette elõ.
A térségi szintû rekultivációs programban 71 település
összesen 76 db hulladék-lerakójának rekultivációját valósítja
meg a Társulás, ebbõl 37 db-ot kíván megoldani a II. ütemben. Ezzel párhuzamosan zajlik az I. ütem is, amelybe 39 lerakót vontak be.
Mi is az a rekultiváció?
A REKULTIVÁCIÓ latin eredetû szó, jelentése: az emberi
beavatkozás miatt elpusztult természeti környezet, különösen növényzet tudatos helyreállítása talajjavítással, ültetéssel. A bezárt települési szilárdhulladék-lerakók utógondozásnak az a célja, hogy a lerakó telep bezárását követõen
ne növekedjenek a környezeti kockázatok.

Az elmúlt évben a rendszerváltás után 23 évvel elõször
tartottak megemlékezést, amelyet idén folytatva tisztelegtek a
kommunizmus áldozatai elõtt. Úgy, mint tavaly, most is a
Kamilla és a Kékibolya Népdalkör közremûködésével énekelték el a Himnuszt, majd a Gregus Máté Általános Iskola két
tanulója, Jáger Cintia és Bajnóczi Fanni egy-egy verssel emlékezett az áldozatokra. Megemlékezõ beszédet a település
lelkipásztora, Vladár Sándor mondott.
- A Fehérgárda mozgalom és annak leverése, valamint az azt
követõ véres idõszak Székkutast is érintette, így nagyon fontosnak tartjuk a megemlékezést, ami nagyon nehezen kezd
kibontakozni a településen - mondta Szél István polgármester,
aki reméli, hogy néhány év múlva sokkal többen vesznek részt
a "Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja" alkalmából tartott
megemlékezésen és gyújtanak gyertyát a hõsök elõtt.
A.S.

Kutasi hírek
közéleti havilap

Mennyibe kerül? Ki fizeti?
A projekt bruttó összköltsége (II. ütem): 5.234.022.397,- Ft,
melyet a hatályos támogatási szerzõdés értelmében, teljes
mértékben a pályázati forrás fedez.
A projekt megvalósítási idõszaka: 2012. október 19. –
2015. június 30.
DAREH Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel.: 06 (68) 413-022/106, /135 Fax: 06 (68) 473-806
www.dareh.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu
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