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Vállalja a megmérettetést Szél István 
Kiderült, Szél István a következõ ciklusban is polgármesterként valósítaná meg

az elhatározott fejlesztéseket a községben.

(Írásunk a 3. oldalon) 
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Újraválasztották
miniszterelnöknek 

Orbán Viktort
A Fidesz elnökét 130 igen sza-

vazattal, 57 nem ellenében válasz-

totta ismét kormányfõvé az Ország-

gyûlés. Igennel a Fidesz és a KDNP

képviselõi szavaztak, nemmel pedig

az MSZP-, a Jobbik-, az LMP-frakció,

valamint az Együtt-PM négy függet-

len képviselõje, továbbá a független

Fodor Gábor, a Magyar Liberális

Párt elnöke. A Demokratikus Koalí-

ció négy független képviselõje nem

vett részt az ülésen.

Orbán Viktor nem szavazott. A

miniszterelnök megválasztásához az

országgyûlési képviselõk több mint a felének szavazata volt

szükséges. A kormányfõ megválasztásával hivatalba lépett.

Orbán Viktor - a történelmi zászlók elõtt - letette esküjét, amit

a képviselõk állva hallgattak, majd elénekelték a Himnuszt. Ezt

követõen Orbán Viktor beszédet mondott.

Áder János köztársasági elnök a páholyból figyelte az

Országgyûlés ülését.

Az ülés kezdetén a képviselõk felálltak. Az új házszabály szerint

az ülés kezdéseként az ülést vezetõ elnök és az ülés résztvevõi fel-

állva köszöntik a választópolgárok közösségét.

Kövér László házelnök bejelentette, hogy az eskütörvénynek

megfelelõ esküokmányokat minden képviselõ aláírta.

A napirendet 159 igen, 27 nem szavazattal, egy tartózkodás

mellett hagyták jóvá, egyetlen napirendi pont a miniszterelnök

megválasztása.

A miniszterelnök megválasztása után a pulpitusról gratulált

Kövér László. A parlamenti patkóban gratulált neki Áder János,

Rogán Antal, a Fidesz, Vona Gábor, a Jobbik, Harrach Péter, a

KDNP és Schiffer András, az LMP frakcióvezetõje, továbbá

Paczolay Péter és Darák Péter.

Szabó Tímea, az Együtt-PM független országgyûlési képviselõje

egy európai uniós zászlót adott át a miniszterelnöknek az esküté-

tel után és kezet fogott Orbán Viktorral. Forrás: MTI

Lázár János: igazságosabb
szociális ellátásra van szükség!

A szociális ágazatban még nagy változások lesznek

–mondta Lázár János, országgyûlési képviselõ, aki május 19-

én délelõtt három település – Nagyér, Ambrózfalva,

Csanádalberti – rendkívüli ülésén vett részt. A politikus szerint

nem a fõvárosból kell eldönteni, hogy egy adott településen ki

részesül szociális támogatásban, hanem errõl a képviselõ-

testületnek kell határoznia.

2015-ben minden álláskeresõt becsatolnának a közmun-

kaprogramba, gyakorlatilag ezzel megszûnne a munkanélküliség.

Minden álláskeresõ dolgozhatna 2015-tõl – ezt Lázár János

országgyûlési képviselõ jelentette be a településeken. A mun-

kanélküliek dolgoznának a juttatásért, amit kapnak.

A politikus elsõ hivatalos látogatását tette május 19-én délelõtt

Nagyéren, Ambrózfalván és Csanádalbertin az április 6-i

választások óta.

Lázár felajánlotta a munkáját, segítségét, hogy a települések

gyarapodjanak. Ezentúl  rendszeresen fog egyeztetni a képviselõ-

testületekkel, az üléseken negyed-

évente részt vesz. Továbbá a civi-

lekkel is komolyabb kapcsolatot

alakítana ki, ennek érdekében

fórumokat, fogadóórákat tart majd

a jövõben. A vásárhelyi irodája

mellett Makón is szeretne egyet

létesíteni.

- A szociális ágazat átalakításá-

ra szükség van, a településeken,

helyben kell rendezni a szociális

ügyeket - mondta Lázár János, aki

szerint igazságosabb szociális ellá-

tásra van szükség. Budapestrõl

senki nem tudja eldönteni, hogy Makón ki érdemes támogatásra.

A politikus azt mondta,  a képviselõ testület tudja eldönteni,

hogy az adott személy támogatásra szorul, támogatásra érdemes.

Ezt a vitát csak a képviselõknek lehet lefolytatniuk, mert ez idáig

voltak, akik úgy maradtak ki a rendszerbõl, hogy támogatásra

szorultak, de voltak olyanok, akik viszont nem, de még is kaptak

szociális juttatást.

Az unióból érkezõ pénzek a vállalkozások segítésére mennek.

A 2014-20-as fejlesztési ciklusban a hazánkba érkezõ 7200 milliárd

60 százaléka a kis- és középvállalkozásokhoz kerülnek, míg 40

százalékot a humán és reálinfrastruktúrára fordítják. "Azt

szeretnénk, hogy a pályázatok lefutása gyorsan menjen, 1 millió

euróig nem kell pályázni, csak egy adatlapot kell kitölteni" -

mondta Lázár, aki hozzátette: 2014 végére megkezdik a pénzek

kiosztását.

Az 1000 milliárdos vidékfejlesztési támogatás a Minisz-

terelnökséghez kerül és ott határoznak a pénz sorsáról. "70

százalékát a kis- és közepes gazdaságok kapják, míg 30-at a

nagyok" - jelentette ki a politikus, aki szerint ezzel is munkahely

munkahelyek teremtõdnek. A.S. 

Az unió jövõje múlhat 
az EP-választás eredményén

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás

Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szerint itt az ideje annak, hogy

megreformálják az Európai Unió intézményrendszerét és

drasztikusan csökkentsék a bürokráciát.

Csizmadia László, a CÖKA elnöke azt mondta: a május 25-i

európai parlamenti választások sorsdöntõ, történelmi fordulato-

kat eredményezhetnek; a fõ kérdés, hogy képesek-e az EU erede-

ti céljainak megvalósítására az unió jövõbeni vezetõi, vagy a gyen-

gébbek "gyarmatosítására" törekednek.

A CÖF-CÖKA szerint a most következõ ciklusban elõ kell készíte-

ni az Európai Parlament létszámának felére csökkentését, s meg-

gondolandó az esetleges késõbbi megszüntetése is. Ezzel pár-

huzamosan a közösségi ügyek eldöntésében jelentõsebb szerepet

kell adni a nemzeti parlamenteknek - tette hozzá Csizmadia László.

Kitért arra, a következõ ciklusban meg kell határozni az EP

összeurópai döntési kompetenciáját, s azt a nemzeti parlamentek

elé kell terjeszteni jóváhagyásra. Felvetette, például a fõ pénzügyi,

gazdasági, külügyi és honvédelmi kérdésekben legyen népi

konzultáció, és a nemzeti parlamentek döntését is vegyék figye-

lembe a jövõben. "Az Európai Unióban vissza kell szorítani az ide-

ológiai, pártpolitikai harcokat, elsõdleges célnak a polgárok

mindennapjait érintõ, az életminõség javítását szolgáló közügyek

intézését kell tekinteni" - hangoztatta Csizmadia László.

Hozzátette: azokat a képviselõjelölteket, akik szélsõséges

pártokhoz tartoznak, nem szabad mandátumhoz juttatni, "nem

lehetünk ugyanis önmagunk és hazánk ellenségei". Ugyanígy

nincs helyük az Európai Parlamentben az euroszkeptikusoknak -

mondta. Forrás: mno.hu 
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A most kezdõdõ uniós ciklusra

tervezett fejlesztésekrõl, a folyamat-

ban lévõ beruházásokról tartott

tájékoztatót május 11-i fórumán a

székkutasi Gregus Máté Általános

Iskolában Szél István polgármester,

aki bejelentette: sikerül ingyenesen

megszerezni a székkutasi vasútállo-

más épületét. Kiderült, a következõ

ciklusban is polgármesterként kí-

vánja megvalósítani a most elhatá-

rozott fejlesztéseket a községben.

A fórumon Szél István polgármester bemutatta a település

népszerûsítése céljából készített fényképes kiadványt, amelyet

német nyelven is elkészítenek, és szólt a Mûvelõdési Ház folya-

matban lévõ felújításáról, hozzátéve, hogy szeptemberre

tervezik az intézmény átadását. A fõtér építése május közepén

ér a következõ fázisba, míg a megújult sportpályát, edzõtermet

és a játszóteret is látta már kívül-belül a székkutasiak többsége,

és a sportegyesületekkel most egyeztetnek a sportlétesítmény

használatának beosztásáról.

Nyolcmilliót nyert a sportegyesület pályakarbantartó gépre,

öltözõ- és tetõfelújításra, hangosításra és számítástechnikai

berendezésekre, míg a képviselõtestület egyhangúlag szavazta

meg a község vagyonvédelmi koncepcióját, amely keretében

13 millió forint értékben riasztó- és kamerarendszert építenek

ki, amelynek része lesz a sportcentrum, a 47-es út és a Polgár-

mesteri Hivatal is.

Az Egészségesebb Székkutasért programban több száz

kutasi vett részt, amelyet tovább folytatni tervez a polgármester,

és várják a zumbára és gyógytornára jelentkezõket is. Elkészült

a település belvízelvezetõ rendszere, és a csatornatársulásban

is 80 százalékos a fizetési hajlandóság, a beruházás pedig

rövidesen indul. A munka utáni úthelyreállítással 2015 végére,

2016 elejére fognak elkészülni - tájékoztatott Szél István.

A két helyi szeméttelepet rekultiválják, beterítik, és hermeti-

kusan lezárják, majd füvesítik még az idén, és minden lakos két

szemétgyûjtõt kap a hulladék otthoni szemétgyûjtésre, a

kukákat chippel látják el, és majd az ürítések után kell fizetni. A

cél, hogy minél több hulladékot szelektíven gyûjtsenek össze.

A 47-es fõút burkolatának erõsítése, szélesítése és a kerék-

párút építése 100 százalékos támogatással valósul meg, ennek

a közbeszerzése már folyamatban van. A vásárhelyi önkor-

mányzattal és a kórházzal közösen dolgozik Székkutas, hogy a

kakasszéki szanatóriumhoz behajthassanak az autóbuszok,

ezért ott kiszélesítik az utat és buszfordulót alakítanak ki.

Zajlik a kutasi katolikus templom felújítása, amelynél a

tetõszerkezeten és a festésen dolgoznak, míg 8,5 millióból

újulhat meg az orvosi rendelõ. A csokoládé üzem a nyáron

megnyitja kapuit, míg a pálinkafõzõ hely 4,5 milliót nyert újabb

üstök beszerzésére és további két munkahely megvalósítására,

valamint a Herbária telephelyfejlesztésre nyert támogatást.

Polgármester-jelöltként kíván indulni õsszel Szél István -

jelentette be a polgármester, hozzátéve, hogy a következõ uni-

ós fejlesztési ciklusban a térség országgyûlési képviselõjének

segítségével kívánja megvalósítani a most elhatározott fejleszté-

seket. 170 millió forintból tervezik fejleszteni a mûvelõdési ház,

az egészségház és a sporttelep fûtési rendszerét, hõszigetelni a

polgármesteri hivatalt, a mûvelõdési ház termeit megújítani,

akadálymentesíteni az óvodát és felújítani annak mosdóját,

valamint ebrendészeti telepet, állati hulla lerakót és kom-

posztálót fognak kialakítani.

A célok közül emelte ki Szél István az önerõs járdaépítés foly-

tatását, a közvilágítás felújítását, a Puszta-túra kialakítását,

szociális foglalkoztatás indítását, továbbá a temetõ, a lovas

pálya és a Csíky-ház felújítását. Az idén az önkormányzat tíz

hektárt kapott a Nemzeti Földalapból, amelynek hat hektárján

cirokot terveznek termelni. A feladat, hogy a település meg-

találja azokat a termékeket, amelyeknek elõállításával és feldol-

gozásával további munkahelyek megvalósítását teszik lehetõvé.

Szakács László hozzászólásában javasolta, hogy a temetõ fel-

újítása során tegyék lehetõvé, hogy gépkocsival is be tudjanak

hajtani. A polgármester válaszában kifejtette: megkezdték a

sírkertben a fásítást, bár vannak, akik nem örülnek, hogy a le-

hulló levelek a sírokra kerülnek, és elképzelhetõ, hogy a temetõ

egyes részei megközelíthetõek lesznek autóval is.

Háromévnyi harc után ingyenesen az önkormányzat tulaj-

donába kerül a kutasi vasútállomás - jelentette be a polgár-

mester, amely további feladatokat is jelent, valamint turisztikai

lehetõségeket is Székkutas számára. Mint elmondta, egyrészt a

vasútállomás épülete esztétikus állapotba kerülhet, és azt

tervezik, hogy a község történetének fontos része, a Piroska

hagyomány kiállítási anyaga itt kaphat majd helyet.

Az önkormányzatnak nincs visszafizetendõ hitele és a

település bevételének jelentõs részét fejlesztésekre tudják for-

dítani, míg a szociális kiadások is csökkentek - mondta Szél Ist-

ván, aki a fórum végén felkérte a jelen lévõket, hogy minél

nagyobb számban vegyenek részt az Európai Parlamenti

választásokon. Arnay

Összefogással 
a tisztább Székkutasért

Székkutas Község Önkormányzata az elmúlt évekhez

hasonlóan, idén is csatlakozott a "TeSzedd-Önkéntesen a

tisztább Magyarországért" elnevezésû akcióhoz, melynek

keretében 60 fõ tisztította meg a település kül- és belterület-

ét május 10-én, szombaton.

A szervezõk elmondták, a TeSzedd akció célja egyrészt a

szûkebb-tágabb környezet megtisztítása, másrészt azt szeret-

nék elérni, hogy minél több ember figyeljen oda a környezetére,

és minél kevesebbet szemeteljen. A környezetünkre való

odafigyelés, a környezettudatos gondolkodásmód természetes

elvárásnak számít mindannyiunk felé. Emellett a rendez-

vénynek közösségépítõ szerepe is van. Székkutason 60 fõ vette

ki a részét a szemétszedésbõl, köztük diákok és civil szer-

vezetek. Az önkéntesek összesen 25 zsák szemetet gyûjtöttek, a

legtöbb hulladék a bevezetõ utak árkaiból került ki.

Székkutas Község Önkormányzata ezúton is köszönetet

szeretne mondani a résztvevõknek. Megyeri József 
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A 767.oldalon jelent meg Székkutas Község Önkormányzata

(Vállalk. szerz. a "Székkutas Község szennyvízelvezetésének és

szennyvíztisztításának fejlesztése" KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028

azonosító sz. projekt keretében szennyvíztisztítótelep FIDIC

SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése,csatornahálózat

FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése címû hirdetménye

9579/2014 azonosító szám alatt.

Az eljárást megindító felhívás megtalálható a

www.kozbeszerzes.hu internetes oldalon, a Közbeszerzési

Értesítõ címszó alatt, a 059. számban.

Forrás: Hunyák Zsuzsanna, jegyzõ

Aranylakodalmat tartottak
Május 16-án 50 éve, hogy házasságot kötött a székkutasi

Borsi Antal és Mucsi Mária. A család ennek alkalmából egy

meglepetésekkel teli aranylakodalmat szervezett az egymás

mellett jóban-rosszban kitartó házaspárnak. 

- Az 50 éves házassági évforduló alkalmából a három

testvéremmel együtt egy különös ajándékkal szerettük volna

meglepni a szüleinket, ezért úgy döntöttünk, hogy egy aranyla-

kodalmat rendezünk – mesélte lapunknak Kis-Borsi Katalin.

A május 17-i mulatságon közel harmincan vettek részt. Az

ünnepeltek lovasfogattal érkeztek a Fûzfa Sörözõbe, ahol már

várták õket a családtagok és a barátok. 

A délutánon Kis-Borsi Katalin férjével és lányával

táncbemutatóval szórakoztatta a megjelenteket. A jó hangulat-

ról és az élõ zenérõl Labozár Antal és zenekara gondoskodott. 

Kis-Borsi Katalin elmondta, a szülõk nagyon meglepõdtek,

ugyanis csak annyit tudtak, hogy tartanak egy összejövetelt.

Nagyon tetszett nekik az ajándék. 

Szerkesztõségünk boldog házassági évfordulót kíván Tóni

bácsinak és Marika néninek!

Megyeri József 

Életképek 
a székkutasi iskolából

Az elmúlt hónap is igen mozgalma-

san telt iskolánkban, számos program,

esemény színesítette a hétköznapokat.

A tavaszi szünet utolsó napján a

TÁMOP 3.3.8.12/2-0033.sz. projektnek

köszönhetõen, pályaorientációs  tevé-

kenység keretén belül iskolánk tanulói

és pedagógusai üzemlátogatáson  jártak

Kecskeméten a Mercedes-Benz Gyár-

ban, és nyerhettek bepillantást az autó-

gyártás modern folyamatába.

A hagyományosan megrendezésre kerülõ „Megsebzett boly-

gó" témahéten a felsõsök környezetvédelmi témákat dolgoztak

fel az órákon, a projektmunkákból és a rajzpályázatra beérke-

zett alkotásokból kiállítást rendeztünk az aulában. A Föld napi

vetélkedõn pedig csapatok mérhették össze tudásukat.

A "Határtalanul"program keretében iskolánkból 7 tanuló

tölthetett öt felejthetetlen napot a Vajdaságban a Klauzál Gábor

Általános Iskola tanulóival együtt.

Ebben a hónapban is beszámolhatok tanulmányi versenye-

ken elért szép eredményekrõl. A Madarak és fák napi vetél-

kedõn egy 3-4.osztályosokból álló csapat képviselte iskolánkat.

A HEBE Kft. által szervezett Történelmünk híres alakjai címmel

az egyfordulós országos levelezõs versenyen a Bajnóczi Regina,

Domján Vanda, Matók Kitti, Pap Szimonetta és Kaszás Kevin 3.

osztályosokból álló csapat másik két iskola csapatával együtt az

I. helyen végzett Tembel Tibor tanár úr felkészítésével.

Tóth Aranka folytatva további szép szereplését a Tudásbaj-

nokság irodalomból megyei döntõjén elért I. helyezésével or-

szágos döntõn vehet részt Szegeden, május 24-én. Felkészítõ

tanár: Kovács Lászlóné.

A Földeákon megrendezett „Futás a múltba" meghívásos

versenyen iskolánk csapata is részt vehetett az Önkormányzat

támogatásával, s váltófutásban az V. helyezést érték el tanulóink.

A szép eredményekhez gratulálunk és a sikeres tanévzárást

kívánunk mindenkinek!

Patyi Éva

megbízott tagintézmény-vezetõ 
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170 milliót 
kap a település

A következõ uniós ciklus fejlesztéseirõl egyeztetett a

székkutasi civil szervezetek vezetõivel május 13-án délután

a község Emlékházában Szél István polgármester. A

település vezetõje szólt a tervezett beruházásokról, és a civil

szervezetek is elmondhatták elképzeléseiket.

A polgármester kiemelte: õsszel 170 milliónyi fejlesztési

pénzhez jut a település, amely egy részébõl a beruházásokat

finanszírozzák, de jut belõle közösségi rendezvényekre is. Mint

kiemelte, fontos, hogy az önkormányzat és intézményei

mûködési költségeit csökkentsék, hiszen a megtakarítást is a

közösségre fordíthatják.

A folyamatban lévõ beruházások között Szél István szólt a

Mûvelõdési Ház felújításáról és a fõtér május közepétõl folyta-

tandó rekonstrukciójáról is. Ennek kapcsán elmondta: a

közmûvelõdési intézményt szeptember elsõ hetében tervezik

átadni, és ugyanezen a hétvégén kerül sor a szántóversenyre és

a motoros találkozóra is.

A mûvelõdési ház nagyterme megújul, új függöny, hangosí-

tás és világítás segíti majd a rendezvények színvonalas lebonyo-

lítását, de felújítják a civil klubot, a teleházat is. Korszerûsítik a

nagyterem fûtését és parkettáját is, valamint új székeket és asz-

talokat szereznek be a megújuló színházterem berendezésére.

A következõ öt év feladata lesz az emeleti rész és a könyvtár

felújítása, és a tervek szerint a falugazdász és az agrárkamara

ügyfélfogadása a régi rendõrõrs épületébe költözik. Az ötéves

uniós ciklusban lesz lehetõség a lovas pálya kiépítésére, amely

nemcsak lovas, hanem más típusú társadalmi rendezvé-

nyeknek is színhelyet adhat, míg a puszta túra útvonalát a

Vásárhelyi Pusztáért Egyesülettel együttmûködésben alakítják

ki a nemzeti park területén. A túra útvonalát összekötik a

csomorkányi templomrommal, a szürkemarha teleppel és a

szélmalommal is, és Kakasszéket, mint célpontot bevonva akár

ötven kilométeres biciklitúrát tehetnek az ide érkezõ vendégek

- biztonságos utakon.

Szintén az idegenforgalmat szolgálhatja a község tulaj-

donába kerülõ állomásépület, ahol a Piroschka hagyomány és

Hugo Hartung emlékkiállítása is helyet kaphat. Szél István hoz-

zátette: a tervek között szerepel még a temetõ felújítása és a

közvilágítás korszerûsítése is, továbbá az önkormányzat a

mezõgazdasági területein megtermelt alapanyagok feldolgozá-

sára munkahelyeket tervez létrehozni.

Folyamatban van a Kakasszék-Székkutas kerékpárút köz-

beszerzése, továbbá bicikli utat alakítanak ki a megújuló 47-es út

mentén Hódmezõvásárhely irányába is. Az Orosháza-Kakasszék

közötti kerékpárút mentén pihenõhelyek kerülnek kialakításra,

és egy kilátót is terveznek az egykori iskola környékén.

A tervek szerint még az idén felújítják az elsõ világháborús

emlékmûvet, és már nyomdában van a most négyezer pél-

dányban megjelent, a települést a helyi fiatalok fotóin keresztül

bemutató turisztikai kiadvány - tájékoztatott a polgármester.

Kovácsné Rostás Erzsébet kulturális tanácsnok, olvasóköri

elnök javasolta, hogy a Mûvelõdési Ház mögötti területen

térkõvel burkolt pihenõparkot alakítsanak ki kemencével és

sakkasztallal. A tanácsnok a május 24-én megrendezésre kerü-

lõ gyermeknapról elmondta: a program az óvoda, az iskola és a

civilek összefogásával valósul meg. A sportcentrumban délelõtt

családi nap lesz, amelyen a motoros kör kerékpár szerelési

bemutatót tart, továbbá lesz ugráló vár, és nagy mennyiségben

fognak palacsintát készíteni, amelyhez már várják a sütésre

vállalkozókat.

Szél István felvetette: a múzeumok éjszakája programsoro-

zatához is érdemes kapcsolódni a településnek, késõig tartó,

vidám programokkal, amelynek részleteinek kidolgozásában a

civilek közremûködését kérte. Blaskó Jánosné, az olvasókör

szervezõtitkára elmondta: az elsõ világháború kitörésének cen-

tenáriumán az Emlékpont történészeit kérik fel ismeretterjesztõ

elõadás megtartására, valamint július végén, augusztus elején

tervezik megrendezni a helytörténeti tábort.

Horváth Pál, a Székkutasi Motorosok Baráti Körének vezetõje

elmondta: augusztus másodikára szervezik az idei találkozóju-

kat, míg a Székkutasi Lovas Klub vezetõje, Fehér Imre hozzátet-

te: az idei lovas napot augusztus 16-án tervezik megtartani, míg

Uhrin József, a székkutasi polgárõrök vezetõje bemutatta az ön-

kormányzati támogatásból beszerzett új láthatósági mellényt,

amelyben szolgálatukat ellátják. Arnay

Májusfát állítottak
A székkutasi Emlékház udvarán május elseje tiszteletére

májusfát állítottak április 30-án. A díszítésbe az iskolásokat

és az óvodásokat is bevonták, akik a pajtában megrendezett

kiállításon a régi május elsejék hangulatából is ízelítõt kap-

hattak. 

A pajtában a tablókra kerültek Anda Gyulának a nyolcvanas

években megrendezett, székkutasi felvonulásokat megörökítõ

fotói, valamint az Emlékpontból kölcsön kapott kisdobos és

úttörõ egyenruha is. Itt díszítették szalagokkal, léggömbökkel és

papírból kivágott madárkákkal az óvodások és a kisiskolások a

májusfát, miközben az asszonykórus a májust köszöntõ dalokat

és a régi felvonulások hangulatát idézõ néhány mozgalmi dalt

adott elõ.

A májusfa tetejére a Székkutason most virágzó akácnak egy

ága került, majd a májusfát az Emlékház bejáratánál állították fel.

Blaskó Jánosné, a Székkutasi Olvasókör szervezõtitkára

mesélt a gyerekeknek a munka ünnepének eredete mellett a

május elsejéhez kötõdõ népi hagyományokról is, így az is szóba

került, hogy ha egy legény annak idején egy lánynak májusfát

állított, az már a kapcsolatuk komolyságát igazolta.

A rendezvény zsíros kenyér partival és teázással zárult,

amelyhez a friss hagymát és retket a település önkormányzata

biztosította. Arnay
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Folyamatosan fejlõdik a község
A székkutasi civil szervezetek által Falumegújításra és fej-

lesztésre megnyert LEADER pályázati projektek az alábbi

ütemben haladnak.

A Székkutasi Tömegsport Klub „A székkutasi Sportcsarnok
felújítása” elnevezésû projektjének kivitelezési munkái lezá-

rultak, jelenleg a pályázat elszámolásához szükséges

kifizetési kérelmek összeállítása zajlik.

A fenti projekttel párhuzamosan a Székkutasi Tömegsport

Klub által megnyert TAO pályázat keretében megvalósítandó

fejlesztések is befejezõdtek az öltözõ épületben és

kicserélésre kerültek a focipálya melletti kispadok is. Május

elején a füves labdarúgópálya direktvetéses gyepfelújítása is

megkezdõdött, mely a gyomirtást és újrafüvesítést követõen

az õszi labdarúgó szezonra átadásra is kerül.

A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Mûvelõdést Segítõ

Alapítvány „Székkutasi edzõterem fejlesztése” megnevezésû

projektje keretében 2 db spinning kerékpár, illetve egyéb

sporteszközök kerültek beszerzésre és elhelyezésre a felújí-

tott Sportcentrumba. Jelenleg a pályázat pénzügyi elszámolá-

sa zajlik.

A Székkutasi Gyermekek Tanulását és Mûvelõdését Segítõ

Alapítvány „A székkutasi Sportpálya és Játszótér fejlesztése”
nevezésû projektjének kivitelezési munkálatai is a végéhez

közelednek, május második felére a kivitelezõk a sportpálya

új öntözõrendszerének beüzemelésével is elkészülnek. Ezt

követõen a projekt lezárul és megtörténik a kifizetési kérelem

benyújtása.

A Székkutasi Vendégvárók Közhasznú Egyesülete „Szék-
kutas község fejlesztése” elnevezésû pályázatánál minden

szükséges engedély megérkezett és jogerõssé vált, így most

már nincsen jogi akadálya annak, hogy a kivitelezési munká-

latok folytatódjanak az Erkel Ferenc utca és a Kamilla utca

keresztezõdésében lévõ kistérnél. A Mûvelõdési Ház külsõ

felújítása is a végéhez közeledik, kicserélésre kerültek az épü-

let ereszcsatornái, az ablakkiemeléseknél rögzítésre kerültek

a hõszigetelõ panelek és várhatóan május végéig a teljes épü-

let új homlokzatfestést kap. A külsõ munkákkal pár-

huzamosan az épület belsejében az önkormányzat finanszíro-

zásában befejezésre került a színpadi rész festése, jelenleg a

további belsõ fejlesztési munkálatok elõkészítése zajlik.

A Székkutasi Olvasókör „A Székkutasi Mûvelõdési Ház inf-
rastruktúrájának fejlesztése” elnevezésû pályázatban foglal-

tak is megvalósításra kerültek. A nagyterembe új függönyö-

ket, valamint modern hang- és fénytechnikai eszközöket

vásároltunk. Jelenleg a pályázat pénzügyi elszámolása zajlik.

A Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítõ Közhasznú Egye-

sület „A székkutasi piac és fõtér fejlesztése, parkolók meg-
újítása” projektjénél szintén rendelkezésre áll minden szük-

séges engedély, így várhatóan június elsõ felében megkez-

dõdnek a kivitelezési munkák a Béke utca elején, valamint a

Mûvelõdési Ház 47-es sz. fõút és a Pince Klub felõli oldalain is.

Bekamerázzák Székkutast
Négy év alatt több mint 13 millió forintot költenek Szék-

kutason biztonságtechnikai fejlesztésekre, így 2018-ra

teljesen bekamerázzák a települést – derült ki az április 28-

i rendes testületi ülésen.

A testületi

ülés elsõ napi-

rendi pontja

S z é k k u t a s

2013. évi költ-

ségvetési be-

számolója volt.

A grémium

egyhangú lag

elfogadta a

b e s z á m o l ó t ,

amely 471 mil-

lió forintos be-

vételi és kia-

dási irányzatot, valamint 53,5 millió forintos pénzmaradványt

tartalmaz – derült ki Varga Jánosné könyvvizsgáló beszámolójá-

ból, aki szerint precíz és rendezett a település költségvetése.

Növekedett az önkormányzat vagyona, amely most már közel

másfélmilliárd forint.

Székkutas fejlesztési elképzeléseirõl is tárgyaltak az ülésen.

2014 és 2020 között 170 millió forintot már biztosan elkölthet-

nek. 77 millióból energetikai korszerûsítés valósul meg, minden

közintézmény megújul. Tovább fejlesztik az Egészséges

Székkutasért Programot, amelyre három év alatt húsz milliót

fordítanak. Szél István polgármester tervei között szerepel, hogy

LED-es közvilágítást építsenek ki Kutason, amely nagy

költségmegtakarítással jár. Továbbá a csatornázás végeztével

az utakat is helyreállítják majd. 2016-ban az összes út megújul.

A Sportcentrum jövõbeni mûködtetése is a testület elé

került. Május elsejétõl egy gondnok, valamint két közfoglalkoz-

tatott látja el a Sportcentrum munkálatait. Karbantartás, de szer-

vezési feladatok is szerepelnek a munkájukban. A gondnoknak

ügyelnie kell a centrum bevételeire és kiadásaira is.

Bevezetnek egy havi általány díjat is. Érdemes bérletet váltani -

a 18. év felettieknek 3000 forint/hó, míg a 18. év alattiaknak 2000

ft/hó -, ugyanis azzal korlátlanul használhatják a centrumot, míg

például a konditerem egyszeri használata bérlet nélkül 350 forint.

A polgármester szerint erre azért van szükség, mert egy korszerû

intézményt fent kell tudni tartani, a befolyt pénzbõl tudnak egy fõt

foglalkoztatni, valamint tovább fejleszteni.

Négy év alatt teljesen bekamerázzák Székkutast, ugyanis a

képviselõk arról határoztak, hogy évi 3,3 millió forintot félre

tesznek, és biztonságtechnikai eszközöket vásárolnak. Elsõ

lépésben, még az idén a Sportcentrumban 8 kamerát helyez-

nek el, illetve riasztót szerelnek fel. A következõ évben a

település fõtere, majd az azt követõben a Mûvelõdési Ház, majd

a Polgármesteri Hivatal is kamerát kap. Összesen több mint 13

millió forintot költenek biztonságtechnikai célokra, de a

településen zajló fejlesztések indokolják a kamerák, illetve a

riasztók elhelyezését.

A polgármesteri beszámolóban Szél István arról tájékoztatta

a képviselõket, hogy a kormány április 18-án hagyta jóvá a 47-es

fõút felújítását, amely Orosháza és Szeged között valósul meg.

Az Orosháza és Hódmezõvásárhely között található Székkutast

is érinti a beruházás, amely környékén 13 milliárd forint érték-

ben valósul meg. Teljesen új burkolatot kap az út, valamint

megépül a már nagyon sokak által várt kerékpárút Székkutas és

Hódmezõvásárhely között. Szél István hozzátette, ezzel a jóvá-

hagyással megindulhatnak a közbeszerzési eljárások, majd jövõ

tavasszal pedig a munkálatok. A.S.
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Rostás Jánosra, Székkutas 
díszpolgárára emlékezünk

Amikor életrajzi film készült

Rostás Jánosról, abban mond-

ta, hogy mikor édesanyja a

még meleg kenyeret kisgyerek-

ként a feje fölött megszegte, a

morzsák áldásként hulltak

fejére. Életének súlyos meg-

próbáltatásokat hozó éveiben

is megtartotta benne az Isten,

a haza és a családhoz való

hûségét, amely páratlan szo-

ciális érzékenységben és a

közösségén való szüntelen

segítésben nyilvánult meg.

Rostás János 1930. január 15-én, Hódmezõvásárhelyen

született, középparaszti, gazdálkodó családban. 16 éves

korától a Független Ifjúság egyik vezetõje volt. 1948-tól a csa-

ládot "kuláknak" minõsítették. A tanyájukat elkobozták és

lerombolták. A vásárhelyi Pusztán élõ parasztok, különösen

a fiatalok, a Fehér Gárda Ellenállási Mozgalmat választották,

ennek Rostás János is tagjává vált. A mozgalmat 1950 õszén

felszámolták. Rostás Jánost is letartóztatták, és alig 20 éve-

sen életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. Márianosztrára

került, ahol fõszakácsként dolgozott. 1956-ban a Kozma

utcai Központi Gyûjtõbe vitték, itt már a mérnöki irodán dol-

gozott. A forradalom alatt, október 30-án kiszabadult és

hazament szüleihez. Karácsony táján ismét a Központi Gyûj-

tõbe vitték, majd vissza Márianosztrára, ahol újból fõszakács-

nak állították. 

1959 végén szabadult, de még évekig rendõri felügyelet

alatt állt. Segédmunkásként Budapesten helyezkedett el,

ahol családot alapított. A rendszerváltáskor a fõvárosban ke-

rületi, és az FKGP színeiben képviselõi mandátumot nyert,

majd a kisgazdák budapesti frakciójának hivatalvezetõjévé

választották. Tette mindezt úgy, hogy mindennapi munkájá-

nak – és lassan életének – központja is egyre inkább Szék-

kutas község vált.

A rendszerváltás éveiben aktív szerepet vállalt a kárpótlási

folyamatokban, és részt vett a faluban rendezett gyûléseken.

Munkahelyeket teremtett, kistermelõi szövetséget szerve-

zett. Alpolgármesterként, majd képviselõként Székkutas fel-

virágoztatásán dolgozott.

Miután az aktív gazdasági és politikai élettõl visszavonult,

utána sem hagyott fel közösségépítõ munkájával. Nevéhez

kötõdik az erdélyi Rév községgel történõ testvértelepülési

kapcsolat kialakítása, a fehérgárda mozgalomra történõ

megemlékezések szervezése, a templomfelújítás, Hugo

Hartung író és Gregus Máté községalapító szoborállításának

támogatása, és a jövendõ nemzedékének, az iskolásoknak

ösztöndíj adományozása is. 

Rostás János így vallott magáról: „…a földje gondozása

tölti ki ideje nagy részét. Nagyon meg kellett szenvednem

azért, hogy azt csinálhassam, amit fiatalon elképzeltem."

Székkutas községtõl 2011. március 15-én díszpolgári címet

kapott. 2013 tavaszán Lázár János országgyûlési képviselõtõl

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át.

Rostás János nem pislákoló mécs számunkra, hanem

egész közösségünknek olthatatlan láng marad.

Búcsúzik Tõled Székkutas és Hódmezõvásárhely

szomorú népe nevében:

Szél István polgármester

Eboltás 2014. évben

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet szerint az állattartók

kötelesek saját költségükön minden 3 hónapos életkort

betöltött ebet veszettség ellen beoltatni, 4 hónapos kort

megélt ebet mikro chippel ellátni, féregteleníttetni. 

Az  összevezetéses oltásra hozott ebek oltási könyvét "Kisállat

Egészségügyi Könyv" szíveskedjenek magukkal hozni.

Az eboltás ára bruttó 3.000,- Ft, plusz féregtelenítés

tablettánként 100 Ft.

Csak a chippel ellátott ebek oltása lehetséges.

2014. május 30. (péntek)

16.00 - 17.00 IV. kerület 125. Vízi József tanyája

2014. május 31. (szombat)

14.00- 15.00 Dózsa Gy. u. daráló

15.00 - 16.00 Gregus Máté u. 38.és Németh L. u. sarok

17.00 - 17.30-ig Erkel Ferenc u. mázsaház

Az oltási kötelezettség elmulasztása esetén állategészség-

ügyi bírság szabható ki.

További fejlesztések 
a Sportcentrum területén

Az elõzõ évhez hasonlóan a Tömegsport Club Székkutas

egyesület ismét pályázatot nyújtott be a Társasági adótámo-

gatásokról szóló jogszabályok alapján finanszírozott, az

"MLSZ Országos sporttelep felújítási program elõminõsítési

eljárás" II. ütemére. 

A jóváhagyott támogatásból játéktár/pályakarbantartó gépet,

öltözõ felújítást, lelátó építést, hangosítást, illetve

számítástechnikai eszközfejlesztést valósítana meg az egye-

sület. A beruházás összköltsége: 8.107.482,- Ft. A vonatkozó

jogszabályok értelmében a jóváhagyott támogatás a teljes

beruházás 70%-a, amely 5.675.237,- Ft.

Székkutas Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 40/ 2014.

(IV.28.) ökt. számú határozatában úgy döntött, hogy a támo-

gatás mellé szükséges 30%-os önerõt (2.432.245,- Ft) biztosítja.

A lakossági igényeknek megfelelõen 
a Sportcentrum szabadtéri területei 

(futópálya, játszótér stb.) 
a hét minden napján 6:00-22:00 óráig várják 

a sportolni és kikapcsolódni vágyókat.

Családi események 
április hónapban

Születés: nem volt

Házasságkötés: nem volt

Elhalálozás: Bányai Istvánné Mucsi Irén Sára, Kovács

Pálné Takács Katalin Erzsébet

Kedves Székkutasiak!

400 darab rántani való csirke kapható! 

(akár konyhakészen is) 

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: +3670/341-12-90
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Május elseje Székkutason:
szelíd motorosok 

és serény szakácsok
Május elsején reggel már a székkutasi sportcentrumnál

gyülekeztek a Jawák, Verhovinák, Izsek, MZ-k, Simsonok,

valamint büszke tulajdonosaik, és a sporttelep hátsó részén

csatasorba állított motorokat együtt vették szemügyre az

indulás elõtt. Közben a szakácsok már fenték a késeiket.

Horváth Pál, a Székkutasi Motorosok Baráti Körének vezetõje

elmondta: összetartóak a kutasi motorosok, akik május elsejére

túrát szerveztek. Ennek során elõször Székkutast járták körbe,

megállva a temetõnél, ahol megemlékeztek a társaság

vezetõjének édesapjáról, majd Hódmezõvásárhely felé vették az

irányt, ahol a Katolikus temetõben is motoros társuk emléke elõtt

tisztelegtek.

Mindeközben a sportcentrumban az állványokra kerültek a

bográcsok, amelyekben ízletes pörkölteket készítettek fel a fõzõ-

verseny szakácsai. Pólya Csaba baráti társaságával érkezett a

fõzésre, amely során zúzapörköltet készítettek. Mint elmondta,

fontos a jó alapanyag és az alapos tisztítás. Ahhoz, hogy

mindennek igazán zamatos íze legyen, az aljára tett

marhahússal, valamint a bográcsban készülõ étel tetejére füstölt

szalonnával gondoskodtak.

A bírálatra délután került sor, a szakértõ zsûri munkáját Rostás

Péter alpolgármester irányította.

A nap folyamán kozmetikai bemutatóval, játékokkal, állatsi-

mogatással és sportprogramokkal várták a kicsiket és a

nagyokat, és este hétkor gyújtották meg a tábortüzet, amelynél

ki-ki megsüthette a magával vitt szalonnát. Az esten a HELP

zenekar mutatta be Beatles mûsorát, majd retró diszkóra

táncolhattak a mulatni vágyók. Arnay

Benne voltak a rádióban
A tánc világnapja alkalmából hatodik alkalommal rendezte

meg a község olvasóköre a táncgálát Székkutason, április 27-

én. Az olvasókör elnöke, a település kulturális tanácsnoka,

Kovácsné Rostás Erzsébet vállalta a mûsor vezetését, amely

során az egyik felkonferálás a Rádió7 Szívküldi mûsorának

élõ adásában is elhangzott. 

Miközben a produkciók az iskola elõtt felállított színpadon

folytak, a mûsorvezetõ a Szívküldi élõ mûsorában telefonon a

rádiómûsor két vezetõjével, Égetõ Gyulával és Kodácz

Csengelével beszélgetve tájékoztatta a hallgatókat az esemény-

rõl. Ám épp ekkor befejezte a táncot a színpadon lévõ csoport,

azonban Kovácsné Rostás Erzsébet nem tétovázott: a mobil

készülékkel a kezében lépett a színpadon lévõ mikrofonhoz, és

közölte a nézõkkel, hogy most épp élõ, egyenes adásban vannak,

majd bejelentette a következõ produkciót. A nem mindennapi

konferálást a közönség nagy tapssal jutalmazta.

A székkutasi gálán fellépett a település Napsugár

Néptánccsoportjának két csapata is. Az óvodások a gálán a "Deb-

recenbe kéne menni" címû produkciót mutatták be, és bár

nemrég kezdték az ismerkedést a tánccal, a fellépéseik sorában

tudhatják a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Mûvelõdési Központban

megrendezett Kutasi Kulturális Kavalkádot, a Mezi Fesztivált és

az iskolabált is.

A Napsugár csoport haladó táncosai közül nyolcan már hat

éve, hogy együtt táncolnak, és felléptek Orosházán, a

Pünkösdölõ fesztiválon, valamint Vásárhelyen, a Kulturális

Kavalkádon és az Országos Olvasóköri Találkozón is.

A mûsorban vásárhelyi vendégek is a szórakoztatták a

közönséget. A Bessenyei Ferenc Mûvelõdési Központ két gyer-

mek tánccsoportja, a Csicsergõ és a Bóbita is bemutatta mûsorát

- elõbbi farsangi mulatságot prezentált Csicsergõ módra, míg

utóbbi "Mi van ma, mi van ma" címmel mutatta be mûsorát.

A délután programját a vásárhelyi Lányi Lajos Közhasznú

Népmûvészeti Egyesület Árendás Néptáncegyüttese zárta,

amelyben a felnõtt táncosok megmutatták a kicsiknek, milyen

eredményt hozhat, amikor egy néptáncos hosszú éveken át

szorgalmasan részt vesz a próbák során. Mûsorukban dél-alföldi

táncokat láthatott a közönség.

Kovácsné Rostás Erzsébet a program végén megköszönte a

község önkormányzatának, mint fõ támogatónak a meg-

valósításhoz biztosított segítséget, valamint a Gregus Máté Általá-

nos Iskola és a vásárhelyi mûvelõdési központ támogatását. A

produkció létrejöttét segítették a székkutasi néptáncos gyerekek

szülei, a meghívót szerkesztõ Prágai Adrienn, a Székkutasi Líbor

Ilona Óvoda, az Emlékház és a könyvtár munkatársai, valamint a

község polgárõrei is. Arnay
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