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Folytatná a megkezdett munkát Szél István 
„Szeretném, ha minden székkutasi itt találná meg a boldogulását” 

(Írásunk a 2. oldalon.)

BBBBooooggggrrrrááááccccssssbbbbaaaannnn     ééééssss     tttt áááárrrrccccssssáááánnnn     kkkkéééésssszzzzüüüü llll tttt     
aaaa     llll eeeeccccssssóóóó     
8888 .... oooo llll ddddaaaa llll

LLLLoooovvvvaaaassssnnnnaaaapppp     SSSSzzzzéééékkkkkkkkuuuu tttt aaaassssoooonnnn     
7777 ....     oooo llll ddddaaaa llll

99990000     éééévvvveeeessss     PPPP iiii ssss tttt aaaa     bbbbááááccccssss iiii     
7777 ....     oooo llll ddddaaaa llll

TTTTaaaa llll áááá llll kkkkoooozzzz tttt aaaakkkk     aaaa     nnnnééééppppddddaaaa llll oooossssooookkkk     
6666 ....     oooo llll ddddaaaa llll



V. évfolyam 8. szám2

Szél István: Szeretném, ha minden székkutasi 
itt találná meg a boldogulását

Négy évvel ezelõtt, 25 évesen lett Székkutas polgár-

mestere Szél István. Mára a közel 2300 lakosú település a

megye mintafalujává vált, ahová az elmúlt években több

mint 3 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett.  Mi inspirál

egy 25 éves fiatalembert arra, hogy egy közösség vezetõje

legyen? Hogyan sikerült ezeket a térségben példátlan ered-

ményeket elérni néhány esztendõ alatt? – beszélgetésünk-

ben ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

- Mindenképpen szeret-

tem volna, ha ezt a tele-

pülést – amelyhez erõs csa-

ládi kötelék fûz – a korábbi

évek állóvizébõl sikerül ki-

mozdítani, hiszen nagyszerû

adottságokkal rendelkezik.

Egy olyan települést álmod-

tam meg, amely a térség

l e g v e r s e n y k é p e s e b b ,

legjobb infrastruktúrával

rendelkezõ települése lesz,

a hasonló méretûek között.

Nem elvándorló, hanem

befogadó település. Ahol

minden egyes székkutasi

polgár úgy tud élni, hogy

szolgáltatásokhoz, európai

szintû közterületekhez és

kikapcsolódási lehetõsé-

gekhez juthat. Szerintem ez

az álom lassan a valóságban

is körvonalazódik, de természetesen egy ciklus alatt nem lehet

befejezni a munkát. Nagy kihívás volt, hogy egy megszokott

településüzemeltetést, mûködtetést megváltoztassak és

sikeressé tegyek. 

Mit örökölt az elõzõ vezetéstõl, milyen állapotban vette át

Székkutast? Min kellett azonnal változtatni, mi volt a

legégetõbb feladat?

- Nem volt a településnek hosszú távú jövõje, egyik-napról a

másikra élt, addigi fejlesztéseit megalapozatlanul, hitelfelvétellel

volt csak képes megvalósítani. Pénzügyileg nagyon rossz állapot-

ban volt, legfõképpen azért, mert több tízmillió Ft-os adósságot

halmozott fel. A mûködésében rendkívül nagy hiányosságok

voltak, ami elsõsorban az iskola fenntartásából adódott. Alapjai-

ban kellett megújítani a komplett település vezetését és az

önkormányzathoz tartozó intézményeket. A költségvetés

rendbetétele nem tûrt halasztást. Azt el kell mondanom, hogy

amikor ezt átvettem, az önkormányzat hiánya, évente több tíz

millió Ft volt, ami egy ekkora településen jelentõs. Munkám

kezdetén, közel 35 millió Ft volt az önkormányzat hitelállománya.

Szeretnék összehasonlításként két számot megemlíteni:

miközben 35 millió Ft-nyi adósságunk volt 2010-ben, jelenleg

több mint 50 millió Ft megtakarítása van az önkormányzatnak. Ez

azért jelent valamit. Azt gondolom, látszódik az a több mint 100

milliós kormányzati segítség is, amely az iskola mûködtetésében

jelentkezett, illetve a 41 millió forintos adósságátvállalás. De

nagyon lényeges volt az a 3 éves takarékos gazdálkodás is,

amelynek köszönhetõen ezt a félretett pénzt most a fejlesztése-

inkbe tudjuk visszaforgatni. Meg kellett tenni a szükséges és

kemény lépéseket is ehhez - pl. az iskolában a pedagógus elbo-

csátást sem lehetett elkerülni. Alapjaiban szerveztük át az iskolát,

mert évi 90 millió forintjába került az önkormányzatnak. 

4 évvel késõbb Székkutas, az Ön vezetésével, nem csak

a megyében, de országosan is mintatelepüléssé vált.

Hallom én is azokat a településvezetõket, akik irigyked-

nek a székkutasi eredményekre. Mennyi munkát jelen-

tett?

- Az a siker, amit elértünk, mindannyiunk munkája.

Nagyon fontos, hogy a székkutasiak elfogadták, hogy az elsõ

évben, csakis olyan döntéseket hoztunk, amelyek rövid távon

érdekeket sértettek, lét-

számleépítésekkel jártak,

de ezek a lépések vissza-

igazolódnak most termé-

szetesen pozitív irányban.

Hálás vagyok, hogy meg-

értette a falusiak többsége

ennek a szükségességét.

Nagyon fontos, hogy a

képviselõtestület a dönté-

seinél, a település hosszú

távú érdekeit nézte. Ter-

mészetesen ezek nem vol-

tak vita nélküliek. Véle-

ményem szerint így ter-

mészetes, ez a demokrá-

cia. Mindannyian azért

dolgoztunk, hogy Szék-

kutas – az általam felvázolt

elképzelések mentén – fej-

lõdhessen. Ezért minden-

kinek köszönet jár! 

Mire a legbüszkébb a megvalósult álmok közül? Mire

tudná nekem most azt mondani: „Na, igen. Ez nagy ered-

mény.”.

- Mindegyikre. Mind olyan ügy volt, amit 100 százalékos erõ-

bedobással vittünk végig. De, ha ragaszkodik hozzá, hogy

valamit kiemeljek, akkor talán azokat a fejlesztéseket említe-

ném, amelyek a gyerekeket, családokat érinti, az õ életüket

teszi szebbé, jobbá, komfortosabbá. Nem volt szabványos ját-

szótér, most kettõ van belõle, beázott és elavult volt a

Sportcsarnok, most a térségben az egyik legjobban felszerelt.

Nézze, én azt gondolom, hogy 2010-tõl egy eladósodott

településen, a gazdasági válság kellõs közepén értük el ezt az

eredményt, amire most büszkék lehetünk. 

Mégis maradnék ennél a témánál, hiszen Székkutasra az

elmúlt években lakosonként több, mint egy millió Ft fej-

lesztési forrás jutott. Kevés település mondhatja ezt el

magáról. E mögött munka van.

- Igen, egyrészt munka van, másrészt azonban egy hihetetlen

nagymértékû támogatás. Hiszen 2010 után Lázár János

országgyûlési képviselõnk annyi segítséget nyújtott a

településnek, amelyért mindannyiunktól köszönet jár neki. A

2010-es kampány során végigjártam több mint 500 háztartást.

Vittem magammal egy füzetet, és felírtam, kinek, mire lenne

szüksége, mit szeretnének. Ha most elõveszem, és kipipálom

ebben a füzetben azokat, amelyek megvalósultak, akkor

lényegesen több pipa szerepel. Ami a választási programomat

illeti, nincs szégyenkezni valóm. Több mint 3 milliárd forint nem

kevés pénz, ha még azt is figyelembe vesszük, hogy jövõre befe-

jezõdik a 47-es út felújítása, ami a közigazgatási határunkon

belül közel 2 milliárd forintot jelent.
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Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az

önkormányzat nem adta hozzájárulását ahhoz, hogy a

Cristalle Aqua Hungary Kft. elõzetes telefonos megke-

resésre családokat keressen fel, hogy víztisztító berendezé-

seket bemutasson. 

Székkutas Községi Önkormányzat

Szuromi Gábor az Új-majorban élõ polgárok nevében

ezúton szeretne köszönetet mondani Szél István

Polgármester Úrnak, Rostás Péter Alpolgármester Úrnak és

Székkutas Község Önkormányzat Képviselõ-testületének

az ivóvíz biztosítása érdekében térítésmentesen végzett

munkálatokért.

Családi események 
július hónapban

Születés: nem volt.

Házasságkötés: nem volt

Elhalálozás: Rostás Jánosné Szûcs Eszter.

Újra megméretteti magát a polgármesteri tisztségért.

Folytatódhat-e ez a siker sztori, még 5 éven keresztül?

- Elsõsorban azért indulok, hogy Székkutast még élhetõbbé

varázsoljuk. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 év nem volt hiába-

való, és a következõ 5 év sem lesz az, de teendõ van még

bõven. Az ivóvízjavító program és a szennyvízberuházás, majd

az utak megújítása után elmondhatjuk, hogy a település alapinf-

rastruktúrában teljes egészében megújul. Nagyon sok pénzt kell

költenünk a következõ években az egészségügyi ellátásunkra.

Minimum 50 millió Ft-ot a székkutasi egészségügyi ellátásba

szeretnék beruházni. Fel kell újítani az orvosi rendelõt, olyan

szakorvosi ellátásokra van szükség, hogy ne kelljen a faluból a

vásárhelyi kórházba utazni. A legfontosabb célkitûzés, hogy

Székkutason minden itt élõ megtalálja a számítását, aki

szeretne dolgozni, tudjon dolgozni. Ennek érdekében már

tettünk lépéseket ebben a ciklusban is, pl. pálinkafõzde, csoko-

ládégyár épült, megújult a benzinkút, a Herbária gyárcsarnoka,

létesült cukrászda is. Ez mind olyan beruházás, ahol több, mint

20 fõ kapott munkát. Ezt folytatni kell, nyitni a mezõgazdaság

felé is. Ha munka van, akkor minden van - ezt vallom.

Összegezve: szeretném a 4 éves megkezdett munkát folytatni. 

Ön az elmúlt 4 évben nem csak egy település elsõ számú

vezetõje lett, de a magánéletében is történtek változások.

- Valóban, nem csak az életem olyan területén történt

komoly változás, hogy egy nagyon megtisztelõ feladatot, a

polgármesteri posztot láthattam el. Egy közösséget

vezethettem, irányíthattam, sok esetben zöldfülûként, nálam

jóval bölcsebb és tapasztaltabb embereknek lehetõséget,

megoldást, reményt adhattam a holnapra. 

A másik változás, hogy megházasodtam, családot alapítot-

tunk. Az újság megjelenésére pedig bõvült a családunk, hiszen

megszületett Szél István Sebestyén. 
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Fejlesztések és támogatások 2010-2014. között I.

Kül- és belterületi belvízhelyzet megoldása. 

Belterület: megvalósult a "DAOP - Székkutas Község Belterü-

leti Vízrendezés I. ütem" 65.850.000 Ft összértékben, mely a

Németh László utca belvízelvezetésére végleges megoldást

jelent.

Külterület: a település vis maior keretbõl megkapta a

kiadások 90 %-át, a fennmaradó 10 % finanszírozása példa

nélküli civil összefogással valósult meg.

A "Székkutasi Emlékház turisztikai fejlesztése" - 20 millió Ft

A DAREH rekultivációs pályázatának II. ütemében 35

település 37 bezárt hulladéklerakóját rekultiválják, köztük az

úgynevezett székkutas-régi illetve új telepét is. A munkálatok a

településen várhatóan az idei év végén befejezõdnek. A projekt

Székkutas tekintetében 95.000.000 Ft-ból valósul meg. Régi

adósságot törlesztettünk!

A "Hódmezõvásárhely - Mártély - Székkutas Ivóvízminõség-

javító" projekt keretében Székkutason a vízmû területén a

vízellátó rendszer, illetve a település ivóvízhálózata kerül felújí-

tásra, fejlesztésre.

A projekt Székkutas tekintetében 156.169.239 Ft-ból valósul

meg, hogy tisztább legyen az ivóvizünk!

50 év után a Mûvelõdési Ház és környéke is megújul. A felújí-

tása több mint 100 millió Ft összértékben valósul meg.
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2012-ben döntött a Magyar Kormány az 5000 fõ alatti

lakosságszámú települések 100%-os adósságkonszolidációjá-

ról, mely során Székkutas 41.325.771 Ft-ot kapott, így több éves

adósságtehertõl szabadult meg. Mindezek mellett 68.958.000 Ft

további támogatásban is részesült. 

Sportcentrum fejlesztése 90 millió Ft összértékben. A

komplexum immáron méltó körülmények között fogadja a

sportolni vágyó székkutasiakat. 

„Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevétel-

ének részletes feltételeirõl szóló 5/2012 (III.1) BM rendeletrõl. A

támogatás mértéke: 5,5 millió Ft. (tantermek, mosdók felújítása)

Kakasszék és Orosháza közötti 3,5 kilométer hosszú

kerékpárút építése, 315 millió Ft összköltségû projekt a bizton-

ságosabb kerékpározásért!
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Huszonegyedik alkalommal tartotta népzenei talál-

kozóját Székkutason a helyi Kamilla Népdalkör. A találkozón

további hét dalkört és együttest láttak vendégül a Piroska

csárdában augusztus 9-én délután. 

Az eseményt megnyitó Kovácsné Rostás Erzsébet, a község

kulturális tanácsnoka elmondta: a több mint húsz éve mûködõ

dalkör fontos része a település kulturális életének, akik elis-

mertséget szereztek már több településen is. A mögöttük álló

több mint két évtized pedig igazolja, hogy a dalkör nemcsak

eredményes, de összetartó civil szervezet is. A találkozó most

ideiglenes másik helyszínen került megrendezésre, hiszen a

Mûvelõdési Ház teljes felújításon esik át, azonban az idõjárás is

kegyeibe fogadta ebben az évben a dalosokat.

A vendéglátó dalkör vezetõje, Csikós Miklósné elmondta:

nagyon sok fellépésre hívják a dalkört, és jó kapcsolatot ápol-

nak a környezõ települések népzenei együtteseivel. Terveikrõl

szólva elmondta, hogy õsszel tervezik megalakítani a Murgács

Kálmán Magyarnóta Klubot. A székkutasi szerzõ számos,

közismert magyarnóta írója volt, és mivel a helyiek közül

nemcsak a népdalokat szeretik, hanem a magyarnótákat is,

már többen jelezték, hogy szívesen részt vennének ennek a

szervezetnek a munkájában is. Mint a dalkör vezetõje hozzátet-

te, a tervek szerint kiemelt figyelmet fordítanak majd Murgács

Kálmán dalainak népszerûsítésére is.

A találkozón a Kamilla Dalkör vendége volt a helyi Harmoni-

ka Klub és a Kékibolya Népdalkör, Vásárhelyrõl a Délibáb, a

Napraforgó és az Aranykalász Népdalkör, valamint Orosházáról

a Bokréta Népdalkör, valamint Szegvárról a Magyarnóta Klub.

A vendégeket Székkutas Község Önkormányzata jóvoltából

az együttesek mûsorainak bemutatását követõen estebéddel

vendégelték meg, és mint ilyenkor szokott, közös nótázással ért

véget a találkozó.

Arnay

Székkutason találkoztak a dalosok –
már szervezik a nótaklubot is

Tisztelt Székkutasi Polgárok!

A dûlõutak mentén lévõ betontörmelékek ledarálásra

kerülnek, és úgy lesznek majd elhelyezve a kátyúkban.

A munkálatok elvégzéséig szíves türelmüket kérjük.  

Székkutas Községi Önkormányzat

Tanévkezdés önkormányzati
támogatással

A székkutasi Gregus Máté Általános Iskolában 136

gyermek tanul, közülük 48 fõ részére került meg-

állapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a

gyermekvédelmi törvény szabályai alapján. 

Hunyák Zsuzsanna jegyzõ elmondta, Székkutas Község

Önkormányzat Képviselõ-testülete a tanévkezdésre

tekintettel a 76/2014.(VIII.25.) ökt. számú határozatában

úgy döntött, hogy a helyi általános iskolába a 2014/15.

tanévre beíratott, rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben nem részesülõ tanulók részére 3.500 Ft/fõ

támogatást állapít meg Iskolai Erzsébet Utalvány formájá-

ban az önkormányzat saját anyagi eszközei terhére.

A képviselõ-testület ezen döntésével 88 gyermek iskola-

kezdését támogatja 308.000 Ft összegben, mely 68 család-

nak nyújt segítséget.

Tisztelt Lakosok!
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. és a kivitelezõ Duna Aszfalt Kft.

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart, melyre tisztelettel meghívja az érdeklõdõket.
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Cím: 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14.
Idõpont: 2014. szeptember 11. (csütörtök), 17.00 óra
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában a 47. sz. fõút fejlesztése mind
Békés, mind Csongrád megyében elindul. A korszerûsítés három részben, több mint
60 km hosszan Békéscsaba elkerülõ-Orosháza elkerülõ, Orosháza elkerülõ-Hódme-
zõvásárhely között, valamint Algyõ-Szeged között valósul meg.
A közel 19,7 km hosszú csongrádi szakaszon a burkolaterõsítési munkálatok mellett,
önálló, a közúttal párhuzamos, kétirányú forgalmú kerékpárutat alakítunk ki. A
Kakasszéki-csatorna felett kerékpáros hidat építünk, valamint összesen 27 helyen
felújítjuk a tömegközlekedési megállóhelyeket. A Csongrád megyei szakasz
kivitelezését a legolcsóbb ajánlatot adó Duna Aszfalt Kft. nettó 7.948.184.031 forint
értékben végzi.
Tervezett befejezési határidõ: 2015. õsz
Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
Kivitelezõ: Duna Aszfalt Kft.

A fórumon lehetõség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, 
észrevételek megvitatására.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. Duna Aszfalt Kft.
(1) 4368-100 5600 Békéscsaba, Berényi út 142.
info@nif.hu Buglyó Attila építésvezetõ
www.facebook.com/nifzrt 06 (30) 6454207

kozpont@dunaaszfalt.hu
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90 éves Pista bácsi
Négy és fél évet töltött Szaratovba hadifogságban a

székkutasi Maczelka István, aki augusztus 9-én töltötte 90.

életévét. E jeles nap alkalmából Rostás Péter alpolgármes-

ter köszöntötte otthonában a már szép korú Pista bácsit, aki

egészségi állapotára nem panaszkodik, a lába fáj a sok-sok

séta miatt.

Maczelka István 1924. augusztus 9-én, Hódmezõvásárhelyen

született. Családjával augusztus 10-én ünnepelték Pista bácsit,

míg augusztus 11-én délelõtt Székkutas alpolgármestere,

Rostás Péter köszöntötte fel, aki nem üres kézzel érkezett,

hiszen egy csokor virágot, egy kis finomságot, valamint egy

emléklapot vitt az ünnepeltnek.

Pista bácsinak három gyermeke született, Margit, Ilona és Ist-

ván. Jelenleg legnagyobb gyermekénél, Margitnál él, aki férjé-

vel, Böjti Gáborral gondozza. "Az egészségem rendben van,

csak a lábaim fájnak a sok séta miatt. Az orvos is azt mondta,

hogy mindenkinek ilyen szív kellene, mint, amilyen nekem van"

- fogalmazott az ünnepelt, aki soha nem ivott és nem dohány-

zott, így véleménye szerint ennek is köszönheti jó egészségét.

Maczelka István 1964-ben ment nyugdíjba. Életében földmû-

veléssel foglalkozott, majd késõbb a helyi TSZ-ben fogathajtó

volt. Elmondása szerint 4 és fél évet volt 3000 kilométerre

Fuvarosversennyel kezdõdött augusztus 23-án, délelõtt a

XIV. Lovasnap Székkutason, melyen 14 "egység" vett részt,

majd bemutatóztak a Kéktói Ménes tagjai, délután pedig

vérre menõ akadályhajtást rendezték. A nap folyamán több

száz szempár követte figyelemmel a versenyt.

Nagy hagyománya van már, s a faluban élõk is nagyon várják

minden évben a lovasnapot - kezdte beszélgetésünket Fehér

Imre, a helyi egyesület elnöke, aki hozzátette, törekvésük, hogy

minden évben valami újjal kedveskedjenek. Idén a

fuvarosversennyel kezdtek délelõtt, majd bemutatóztak a

Kéktói Ménes tagjai.

A derekegyházi Miklós János a kettes fogatban indult, akivel

még a rajt elõtt beszélgettünk. János elmondta, mint minden

ember célkitûzése, így az övé is az egy verseny elõtt, hogy az

elsõ helyen zárjon. Megtudtuk, korábban volt a fuvarosverseny

gyõztese.Tembel Ferenc és Szuromi István a fuvarosverseny

rajtjához készülõdött, mikor beszélgettünk velük. Az elmúlt

években 3-4. hely volt a legjobb eredményük. Egyelõre még

nem alkotnak összeszokott párost, hiszen Ferencnek nem volt

segédhajtója, így István kérte fel rá. Elmondták, nem gondol-

koznak eredményekben, egy jó versenyt szeretnének Csinossal

és Rudival (lovakkal).

Székkutastól Szaratovban hadifogoly. Abban az idõben

rengeteget kellett sétálnia, amelynek „ma issza meg a levét”,

ugyanis fájnak a lábai.

Napjait a kertben olvasással, valamint tévézéssel tölti. Mint,

ahogy már említettük augusztus 10-én köszöntötte fel a család,

de nem tudott ott lenni mindegyik unoka és dédunoka. Négy

unokája: Gabriella, Attila, Árpád és Tímea, míg a hét dédunoká-

ja: Balázs, Barna, Brigitta, András, Fruzsina, Tamás és Zsombor.

Szerkesztõségünk ezúton kíván Boldog Születésnapot!

A.S.

Nagymágocsra és Orosházára került a trófea 
A lovasok között figyeltünk fel a faluban jól ismert Mihály

Lászlóra, aki lányával, Máriával ült a kocsin. "Nem versenyzünk,

felkértek, hogy vegyünk részt a lovasnapon, és mi megtiszteltük

a szervezõket, hogy itt vagyunk, mert ha felkérnek, akkor nem

szabad visszaélni a klub elnök jóságával" - mondta Laci bácsi,

aki 30 évig versenyzett, több kitûnõ eredménnyel.

- Most öregségemre sok baj összejött. Azért tartom ezt a kis

indián tarkát, mert nem tudok biciklizni, de a kis ló ide-oda

elvisz - tette hozzá.

A délutáni programban szerepelt akadályhajtás egyszeri

összevetéssel és a hibaidõs akadályhajtás. 

Fuvaros verseny, póni:

1.hely: ifj. Fehér Imre, Székkutas

2.hely: Bartolák Tibor, Gerendás

3.hely: Lengyel Elek, Székkutas

Fuvaros verseny, ló:

1.hely: Banga János, Székkutas

2.hely: Deák János, Székkutas

3.hely: Papp János, Székkutas

Hibaidõs akadályhajtás, póni fogat:

1.hely: Szikora Tamás, Orosháza

2.hely: id. Lénárt Imre, Orosháza

3.hely: Kuli Károly, Orosháza

Hibaidõs akadályhajtás, ló fogat:

1.hely: Göbölyös Mihály, Orosháza

2.hely: Kaposi János, Nagymágocs

3.hely: Varga Sándor, Orosháza

Akadályhajtás egyszeri összevetéssel:

1.hely: Szikora Tamás, Orosháza

2.hely: Fehér László, Székkutas

3.hely: Lengyel Elek, Székkutas

Akadályhajtás egyszeri összevetéssel:

1.hely: Pap Imre, Kéktó Ménes

2.hely: ifj. Héjas Gyula, Orosháza

3.hely: Marton Erika, Nagymágocs

A vándorserleg a pónik között az orosházi Szikora Tamáshoz,

míg a nagy lovaknál a nagymágocsi Marton Erikához került. A.S.
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Bográcsban és tárcsán is
készült a lecsó
Székkutason

Hat csapat vett részt a Székkutason, az idén már harma-

dik alkalommal megrendezett Lecsófõzõ Fesztiválon. A

Mûvelõdési Ház mögötti területen felállított bográcsokban

és egy tárcsán különféle receptek szerint készítették el a

népszerû nyári ételt.

Kenéz Dalma, a verseny szervezõje elmondta: a csapatok fel-

adata volt az alapanyag és a fõzõeszközök biztosítása, és

tetszõleges módszerrel készíthettek lecsót, a fõ szabály az volt,

hogy az alapvetõ kellékek, a paradicsom, a paprika és a

vöröshagyma is szerepeljen a felhasznált anyagok között.

Forrai Tibor bográcsban készített kolbászos-rizses lecsót.

Mint elmondta, baráti társaságukkal más alkalmakkor is

szívesen fõznek, a most elkészült „versenymûvet” is közösen

fogják elfogyasztani.

Tibor mellett tárcsán készített ételt Dani Róbert. A

szürkeharcsás lecsóhoz a halat már elõre elkészítette, a

paradicsomot, a paprikát és a hagymát a tárcsán pirította meg.

A különleges lecsóval õ is a barátait vendégelte meg.

A verseny komoly, hiszen háromtagú zsûri döntése alapján

hirdettek gyõztest, aki serleggel, míg a másik két dobogós

helyezett ez alkalomra díszített fakanállal térhetett haza.

Arnay

Közel a
szennyvízcsatornázáshoz

Tájékoztatjuk a Tisztelt Székkutasi Polgárokat, hogy a

szennyvízcsatornázás kivitelezésére korábban kiírt

közbeszerzési eljárásban kilenc gazdasági szereplõ jelezte

érdeklõdését, amelybõl ketten nyújtották be ajánlatukat.

A beérkezett ajánlatokra több hiánypótlás is szükséges

volt. A legutolsó hiánypótlási határidõ letelte után egy gaz-

dasági szereplõ lett, aki az ajánlati felhívásban foglaltaknak

megfelelt. 

Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Közbeszerzéseket Felügyelõ Fõosztálya 15 napon belül az

eljárást megfelelõnek ítéli, az önkormányzat megkötheti a

szerzõdést az építést végzõ kivitelezõvel.

Szeptemberben kerülhet sor a munkaterület átadására.

A kivitelezés várható ütemezésérõl és az egyéb

lakosságot érintõ tudnivalókról a késõbbiekben értesítést

küldünk minden háztartásba.
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