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Szél István: „A magyar nemzet nemcsak
a szabadságáért küzdött 1848-ban”
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt istentisztelettel, koszorúzással és ünnepi műsorral rótták le tiszteletüket Székkutason március 15-én. A Művelődési Házban megtartott ünnepségen Szél István polgármester mondott beszédet.
A megemlékezés kezdeteként Dr. Laurinyecz Mihály plébános
és Vladár Sándor református lelkipásztor tartott istentiszteletet a
székkutasi Református Templomban, amelynek során számos
párhuzamot vonultattak fel a tegnap és a ma embere között.
- A templom a lélek szálláshelye, ahol a saját lelki élet építését végezhetjük el, de nemcsak az egyénét, a közösségét is. Az
ünnepek összekapcsolnak minket, hiszen ahogy a lélek templomát építjük itt, egyúttal a közösség összetartozását is erősítjük
- fogalmazta meg ünnepi beszédében a plébános.
- „Itt az idő, most vagy soha!” Isten belénk helyezi bizalmát
az adott pillanatban, így tett 1848-ban a forradalmárokkal is. Akik
abban a helyzetben vannak, hogy nagy dolgokat vihetnek véghez,
sokszor áldozatot kénytelenek hozni, olykor saját magukat kell
feláldozniuk - mondta el Vladár Sándor református lelkipásztor.
Ezt követően ünnepélyes zászlófelvonás következett, majd a
48-as kopjafánál hajtottak fejet a résztvevők.
A Művelődési Házban folytatódott az ünnepség. Szél István
polgármester beszédében kifejezte tiszteletét a ‚48-as bátrak
előtt, és hangsúlyozta: nem azok az igazán erősek, akik hangosak, hanem akiknek hit van a szívében. - A magyar nemzet nemcsak a szabadságáért küzdött 1848-ban, hanem mindazokért a
jogokért, amelyek Európa bármely más nemzetét megillették. A
magyarok tudták, hogy joguk van a szabadsághoz és az önbecsüléshez, ami felelősséggel és munkával jár. 2015-ben újra ki-

hívásokkal kell szembenéznie a magyarságnak: el kell dönteni,
Magyarország hagyja-e, hogy elvegyék a hitét, az önbecsülését
- fogalmazta meg Szél István.

A rendezvény részeként a Gregus Máté Általános Iskola diákjai és a Suli Színpadosok adták elő „Szabadnak születtél” című
ünnepi műsorukat.
A verses-zenés produkció után került sor a „Székkutas Díszpolgára” cím átadására. A kitüntetést idén Mayer Gellértné és
Szabó Józsefné kapták. A rendezvény megrendítő pillanatokkal
zárult, hiszen a tavalyi év díszpolgári címének kitüntetettje még
az átadási ünnepség előtt elhunyt. Az idei évre maradt, hogy
posztumusz díszpolgári címet Dr. Urbán János özvegye átvegye.
Égető Réka

Székkutason ülésezett a Közkincs Kerekasztal
A Székkutasi Könyvtárban tartotta márciusi ülését a vásárhelyi kistérség településeinek kulturális és civil szervezeteit összefogó Közkincs Kerekasztal. A résztvevők az ülésen
újra összesítették a négy település erőforrásait, amelyre a
következő uniós ciklus tervei építhetők.

káját a kerekasztal, amelynek tagjai úgy döntöttek, hogy erre
külön forrás nem biztosított, mégis újra megkezdik a működést.
A megváltozott helyzetben érdemes újragondolni a művelődés
területén megtalálható hagyományos erőforrások mellett akár
a természeti környezet, a civil szervezetek aktivitása, vagy az
egészséges életmód iránti érdeklődés nyújtotta lehetőségeket is.
A Közkincs Kerekasztal tagjai - akik Vásárhely, Mártély, Mindszent és Székkutas művelődési és civil szervezeteit reprezentálják – igyekeznek olyan tervet kidolgozni, amelyek megvalósításához lehetőséget adhatnak az Európai Unió 2014-20-as
ciklusának hazánk részére megnyíló forrásai.
Arnay

Családi események:
Január, február hónapban:
– A kerekasztal több mint fél évtizede kezdte meg működését,
és az akkori terveinek jelentős része meg is valósult – mondta
el a szervezet munkájáról az azt irányító önkéntes, Labádi-Fébert Andrea. Mint azt megállapították, a korábbi időszakhoz
képest most jelentősen magasabb szinten áll az infrastruktúra
valamennyi településen a művelődés rendelkezésére, ezért
döntöttek a kerekasztal tagjai a működés folytatása mellett.
Az előző időszakban még támogatás mellett végezhette mun-

Született: Daróczi Melindának és Kizur Róbertnek Annamária nevű, Jaksa Rita Brigittának és Gyöngyösi Gábornak
Luca utónevű gyermekük.
Házasságkötés: nem volt.
Elhalálozás: Molnár Imre, Lődi Andrásné Janku Etelka,
Hegyi Mária Irén, Szabó Ferenc Jánosné Mácsár Márta Mária, Tóth János, Benedek Ferenc
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A megpróbáltatásokról szól az idei év
Lakossági fórumot tartottak március 16-án Székkutason,
amelyen a hulladék-gazdálkodás, a szennyvízberuházás, valamint a területfejlesztés témakörében hangzottak el hozzászólások.
A felszólalásokat Puskás Jenő, a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. ügyvezetője kezdte meg, aki a településsel kapcsolatos hulladék-gazdálkodással kapcsolatban tartott beszámolót.
Mint elmondta, új szolgáltatóként jelentek meg a területen, és
az átállás nem volt zökkenőmentes, hiszen az orosházi cég leváltására hirtelen került sor. Az esetleges további félreértések
elkerülése végett azonban szívesen nyújt a cég információs vonalán tájékoztatást, illetve ebben a helyi önkormányzat is segít.
Lakossági kérdésként felmerült, hogy az új szemétszállító cég
elfogadja-e a megmaradt régi zsákokat. Szél István polgármester biztosította a lakosokat arról, hogy a régi szemeteszsákokat
az önkormányzaton kicserélik újakra.
A polgármester szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatójában részletesen kitért a projekt minden fázisára. A beruházásnak 2015. december 31-ig kell megvalósulnia, de ebben
már benne van a próba üzemmód is. Magának a kivitelezésnek
október 31-ig kell lezárulnia. Hangsúlyozta, hogy azok, akik nem
csatlakoznak a szennyvízelvezető-rendszerre, talajterhelési díjat kell fizetniük. Ahhoz, hogy minél kevesebb bosszússággal
járjanak a csatornázási munkálatok, rendszeresen fórumokat
fog szervezni a székkutasi önkormányzat, hogy a felmerülő
gondok megbeszélésének nyílt terepet biztosítson, illetve hogy
a lakosok tájékoztatását még hatékonyabbá tegyék. A mintegy
13 kilométernyi csatornarendszernek jelenlegi fázisában a házi
bekötések zajlanak. A munkálatok már megkezdődtek az Arany
János, Kölcsey, Temesváry, Ady, Mórizs Zsigmond, Murgács Kálmán, Petőfi, Szabadság, Hidi Mihály, Mester, valamint a Gregus
utcákban. Egy Arany János utcai lakos - akinél a munkálatok
már befejeződtek - beszámolt jó tapasztalatairól: a munkások
készségesek, figyelembe veszik a lakók igényeit, így a csatornázási munkálatok nem sokban zavarták a mindennapokat. Egy
székkutasi lakos az iránt érdeklődött, közelebb lehetne-e hozni
a tisztítóakna bekötését 60 cm-rel. Szél István azonban megfogalmazta abbéli aggodalmát, hogy ez ellenkezne az uniós előírásokkal, amit a jelenlévő szakemberek is megerősítettek. Az
Arany János u. 4. száma alatt megnyílt a projekttel kapcsolatos
tájékoztatásért felelős iroda, ahol hétköznap 8 és 14 óra között
személyesen is lehet kérdezni.
Szél István polgármester beszámolt a településen lezárult,
folyamatban lévő, illetve jövőbeni beruházásokról, fejleszté-

sekről. A községben megújult a Falumúzeum, a Művelődési
Ház - amelynek korszerűsítése a továbbiakban is folytatódni
fog -, illetve a főtér, de további fásítások, zöldítések várhatóak.
A jövő évben felújításra kerül a könyvtár és a sportcentrum is,
ez utóbbit - többek között - egy műfüves pályával is ellátják. Folyamatosan épül a kerékpárút és a 47-es út: az aszfaltmarások
és az alapozás számos helyen megtörtént már. A csatornázási
munkák befejeztével a belvízelvezetés problémáját is tervezi
az önkormányzat megoldani, valamint a járdaépítési program
is ezután fog folytatódni. Folyamatban van az ivóvíz-javító program, valamint a kamerarendszer további bővülése várható. Fejlesztésre vár még az alap infrastruktúra, az iskola tetőszerkezete, a közvilágítás is.

- Az idei év a megpróbáltatások éve lesz, a rengeteg építkezés, fejlesztés sok bosszúságot okozhat a számunkra. Sok türelmet kérek, szóljanak időben, ha probléma adódik. Ezt az évet
próbáljuk meg nyugodtan átvészelni - intézte kérését Szél István
polgármester a lakosok felé.
Több lakossági hozzászólás is érkezett azzal kapcsolatban,
hogy mentesülnek a kommunális adó befizetése alól azok a székkutasi lakosok, akik rendszeresen adnak vért, vagyis legalább
évente két alkalommal. A polgármester és képviselőtársa, Dr.
Bakos Attila hangsúlyozták a kezdeményezés egyedülállóságát,
illetve pozitív hatásait az egészséges életmódra nevelésben. A háziorvos kiemelte, azoknak is érdeke ez a rendelkezés, akik koruk
vagy egészségi állapotuk miatt elesnek ettől a támogató gesztustól, hiszen pont az idősek és a krónikus betegségben szenvedők
megsegítése indokolja leginkább a minél több véradót.
Égető Réka

Gőzerővel zajlik a kerékpárút építése
Már végig kijelölték a Vásárhely és Székkutas között készülő kerékpárút nyomvonalát. A munkálatokkal október
végére végeznek.
Mint arról korábban beszámoltunk, Hódmezővásárhely és
Székkutas között, a 47-es számú főút mellett kerékpárút épül.
A munkálatok jelenlegi állásáról Szél István, Székkutas polgármestere tájékoztatta lapunkat.
A közel húsz kilométeres szakaszon már végig kijelölték a
kerékpárút nyomvonalát, míg Székkutas és Sóshalom között
már az útalap is elkészült.
A tervek szerint október végére fejeződik be az építkezés.
Megyeri József
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Hétfőn tartották a Székkutas Község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztése
nevű, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 számú projekt nyitórendezvényét a község Művelődési Házában.
A projektnyitót követően megkezdődtek a községben a másfél milliárd forintos beruházás munkálatai.
Szél István polgármester megnyitóbeszédében elmondta, a település eddigi legnagyobb beruházása kezdődik meg, melynek összértéke
meghaladja a másfél milliárd forintot. A csatornázás által élhetőbbé és tisztábbá válik a falu. – A cél, hogy 2019-re fejlesszük az alapinfrastruktúrát
Székkutason. A következő években az ivóvíz-hálózatot, a szemétszállítást, a közutakat és a világítást is korszerűsítjük a településen – tette
hozzá, kiegészítve, hogy a csatornázás befejeződése után nagyobb eséllyel települnek vállalkozások a községbe.
A támogatáshoz a saját forrás összegét részben az önkormányzat biztosítja: 44 millió 437 ezer 076 forint összegben, részben a Székkutasi
Víziközmű Társulat ad át 90 millió forintot. Magyarország kormánya a 2014. szeptember 18-ra datált határozata alapján biztosította a többletköltség támogatás-arányos részét, 351 millió forintot, az eredetileg megállapított 1 milliárd 16 millió 716 ezer 523 forint felett.
Idén október 31-ig összesen 610 új bekötés, 3 öblözet, 1 új szennyvíztisztító-telep, 13 kilométer új csatornahálózat és 5 darab átemelő készül,
melyet féléves próbaüzem követ majd. Ez idő alatt már érdemes rákötni a gerincvezetékre, ugyanis a hat hónap alatt a kivitelező állja a költségeket: a lakosoknak nem kell csatornadíjat fizetni. Aki a féléves próbaüzem alatt nem végzi el a rákötést, annak talajterhelési díjat kell fizetnie, ami
köbméterenként 1800 forintot jelent. A törvényileg előírt díj célja, hogy ösztönözze a háztartásokat arra, hogyha lehetőségük van rá, használják a
korszerű és környezetbarát szennyvízcsatorna-hálózatot.
A házi bekötés minősített vállalkozó által, részben saját és teljes mértékben saját kivitelezéssel is megtörténhet. Utóbbit az Alföldvíz Zrt. minden
esetben ingyenesen ellenőriz.
Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a kivitelezés során
minél kevesebb kellemetlenség érje a lakosokat. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a helyiekkel, akik bátran kereshetik észrevételekkel a képviselőket. A csatornázást követően az összes utat helyreállítják a településen, mely 2016 nyarára
várható.

Családi körkép a községben
Hat kiállító – mind ugyanannak a családnak a tagjai. Március 14-én nyílt meg Székkutason B. Kovács Ferencné Somogyi Emőke és gyermekeinek tárlata.

a festészeti alkotások, de egy-két szobor is feltűnik. Az egyes
alkotók egyéni látásmódja, ábrázolási technikája jól elkülönül
egymástól, mégis harmonikus egységbe rendeződnek a kiállítótérben.
- Látszólag sokféle kép jelenik meg, amelyek közül az egyéni
ízlés alapján ki-ki eldöntheti, melyik fog neki tetszeni - fogalmazta meg Sonkoly Tibor megnyitó beszédében, aki hangsúlyozta,
a hat kiállító személye mind megérne egy-egy önálló méltatást.
A szülői örökség a gyermekek alkotásaiban visszaköszön, így kirajzolódhat a képeken a családi mitológia.
Égető Réka

Kutasi Hús kft.

- Egy családban gyakran előfordul, hogy az utódok továbbviszik a szülők mesterségét, jelen esetben sem véletlen, hogy az
összes gyerek a művészettel foglalkozik - kezdte ünnepi beszédét Szabó Emese képviselő. Kiemelte, hogy B. Kovács Ferencné
Somogyi Emőke, valamint a gyerekek - Emőke, Márta, Katalin,
Judit és István - alkotásai is mind hitelesek, egyediek, az alkotás
szeretete vezérelte kezüket.
A székkutasi Művelődési Házban megnyílt kiállításra a család
valamennyi alkotó tagja delegált műveket. Túlsúlyban vannak

Minden kedves vásárlónkat a megszokott
nyitva tartással (hétfő: zárva, keddtől-péntekig:
800-1100, 1400-1700; szombaton: 700-1100)
várunk Székkutason is,
az Erkel Ferenc utca 21. szám alatt.
Húsvéti sonkák
nagy választékban
még kaphatók!
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Évtizedekig a székkutasi kultúráért
Soha nem azért tevékenykedtem,
hogy fizessenek érte – mondta Szabó
Józsefné, aki március 15-én megkapta a „Székkutas Díszpolgára” címet.
Hatalmas megtiszteltetés számára az
elismerés, soha nem gondolta volna,
hogy ilyen kitüntetéssel díjazzák munkásságát.
Szabó Józsefné Lencse Erzsébet a
csomorkányi pusztán nőtt fel, ott is járt
iskolába. 1962-ben,18 évesen került Székkutasra. Fiatalon táncés színjátszócsoport tagja is volt.
Több évig Vásárhelyen dolgozott, majd Székkutason szerzett munkát: bolti eladó, később vezető lett. Kétszer „Kiváló
dolgozó” díjat, egyszer pedig ÁFÉSZ érdemérmet kapott. 1996
szeptemberében lett nyugdíjas, munkatársaival azóta is tartja a
kapcsolatot.

A helyi kulturális életben mindig aktívan részt vett. A Székkutasi Olvasókör és a 2004-ben alakult Székkutasi Nyugdíjas Klub
alapítótagja. Egészségére hivatkozva tavaly lemondott a nyugdíjas klub elnöki tisztségéről.

A tevékenysége során számtalan élményt szerzett. Az olvasókörrel például egy újvidéki gálaesten elszavalta Radnóti Miklós:
Nem tudhatom című versét, amikor kultúrlovagok és színészek
gratuláltak neki, hogy ők még soha nem hallották így ezt a költeményt. A nyugdíjas klubbal pedig nemzetközi fesztiválon léptek
fel több alkalommal, és soha nem felejti el, ahogy a közönség
tapsolt.
Jelenleg két unokájával él. Szeret írni és festeni is: otthonát
több saját festménye is díszíti.

Amikor arról kérdeztük, hogyan fogadta a „Székkutas díszpolgára” címet, akkor azt mondta: háromszor olvasta el a levelet, mire elhitte, hogy ő kapja a díjat. – Soha nem azért tevékenykedtem, hogy fizessenek érte. Számomra a legnagyobb
elismerés a gyerekek csillogó szemei, nevető arcai voltak, valamint az, ha valaki jól érezte magát azokon a programokon,
amiket szerveztem – árulta el.
A kitüntetett köszönetét fejezi ki Szél István polgármesternek, valamint a képviselő-testületnek, hogy a díszpolgári címet
adományozták neki.
Megyeri József

„Fentről látta, és boldog volt”
A tavalyi év „Székkutas Díszpolgára” címének kitüntetettje, Dr. Urbán János még az átadási ünnepség előtt elhunyt.
Az elismerést idén március 15-én vette át özvegye.
Dr. Urbán János és Mára Mária 1957-ben ismerkedtek meg
a Békés megyei Medgyesbodzáson. A fiatal hölgy a körzeti orvosnál találkozott először a negyedikes orvostanhallgatóval.

1958. október 26-án házasodtak össze. Két évig Kalocsán éltek.
A fizetés és a kicsi szolgálati lakás miatt költöztek Székkutasra.
Dr. Urbán János 1960-tól 2006-ig volt a község háziorvosa.

- A nagyon aranyos, szeretetreméltó, csupa szív emberek miatt szerettük meg ezt a kistelepülést. A férjemet többször is elhívták más helyekre doktornak, de végig itt maradtunk – mondta
az özvegy, aki Dr. Urbán János tavaly bekövetkezett halála miatt

idén, március 15-én vette át a posztumusz díszpolgári címet.
- Nagyon elérzékenyültem az ünnepségen, alig tudtam abbahagyni a sírást. Biztos vagyok benne, hogy ő ezt látta fentről, és
boldog volt, velem együtt – tette hozzá Mária.
Megyeri József
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Diákok százait tanította Tehetséges székkutasiak –
Több évtizeden keresztül dolgozott Mayer Gellértné azon,
hogy a székkutasi gyerekek minél több tudással és minél felkészültebben vágjanak neki az életnek. Az egykori tanítónő
is átvehette március 15-én a „Székkutas Díszpolgára” címet.

Mayer Gellértné, leánykori nevén Török Margit Hódmezővásárhelyen született. Szegény családból származik, öten
voltak testvérek. 1945-be egy mártélyi tanyára költöztek, később kerültek az akkori Hódmezővásárhely-Kutaspusztára.
1954-ben érettségizett, ’55-ben diplomázott. Közel negyven éven át tanított, főként Székkutason. Alsó tagozatosokkal foglalkozott. Férje matematika-kémia szakos tanárként az ötödik-nyolcadik osztályos diákokat oktatta.
Mayer Gellértné 1981-ben lett özvegy, ’91-ben nyugdíjas. Még
ezután is napközis tanárként készítette a gyerekeket az életre.
A „Székkutas Díszpolgára” elismerés kapcsán lapunknak elmondta, nagyon meglepte a díj, nem számított rá, hogy megkapja. – Soha nem azért dolgoztam, hogy kitüntessenek, én
mindig csak a munkámat végeztem – hatódott meg Margit néni.
- A pedagógus a gyerekekért van, ők a tanári munka értelmei. A diákok tulajdonképpen kis fáklyák, akik
tudását lángra kell lobbantani – még ma is ezt vallja.
Megyeri József

Tóth Aranka és Kovács Leila

Tóth Aranka tanulmányi versenyeken ért el kiemelkedő
eredményeket a közelmúltban, Kovács Leila pedig a sport
területén jeleskedett. A székkutasiak sikerei kapcsán Kovács
Lászlónét, a Gregus Máté Általános Iskola magyar-dráma
szakos tanárát kérdeztük.
Tóth Aranka, az általános iskola 8. osztályos tanulója a Száguldó mátrix tanulmányi versenyen indult, irodalom és művészetek kategóriában. Az előzetes két forduló eredménye alapján
hívták be a legjobb tíz versenyzőt az országból, a döntőt Debrecenben tartották, ahol a székkutasi tanuló második helyezést ért
el. Tavaly ugyanezen a versenyen kategóriája győztese lett. Az
Országos Lotz János helyesírási és szövegértési tanulmányi versenyen a megyei döntőbe jutott, mindössze néhány pont hiányzott az országos döntőbe jutáshoz. Felkészítője Kovács Lászlóné
magyar-dráma szakos tanár volt. Tóth Aranka a tanintézmény
végzős tanulója, az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
humán tagozatára felvételizett. Minden évben jó sportoló, jó
tanuló díjakat osztanak ki a hódmezővásárhelyi Városházán.
Kovács Leila első helyezést ért el a felsőfokú tanulmányokat folytató
leánysportolók közül. A Hódiák SE atlétája, a tavalyi évben Diákolimpián vett részt, a Magyar Atlétikai Szövetség által hirdetett
Junior OB versenyen pedig ötödik helyezést ért el gerelyhajításban. Nyolcszor volt országos bajnok, magyar ifjúsági és serdülő-válogatott tagja volt, hetedik osztályos korától minden – így
általános, középiskolás és egyetemi – kategóriában ért már el
első helyezést. Felkészítője Héjja Antal, a Hódiák SE edzője volt.
A kimagasló sporteredményeket elért atléta jelenleg a Pécsi Tudományegyetem turizmus-vendéglátó szakán tanul. „Egy anya
mindig büszke a gyermekére, különösen akkor, ha az nemcsak
a sportban, hanem a tanulásban is jeleskedik” – mondta el lapunknak Kovács Lászlóné, Leila édesanyja, aki szerint követendő példát jelent a felnövekvő generáció számára is, ha valaki
nemcsak sportban, hanem az élet más területein is jeleskedik.
Rozgonyi Ádám

Tanulók tartottak
élménybeszámolót

Álláskeresők figyelem!
Munkalehetőséget kínál Önöknek a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyen illetve
Szentesen, szerződéses katonai munkakörök ellátására.
Feltételek:

betöltött 18. életév,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
jó fizikai állóképesség, egészségügyi alkalmasság

Tisztességes jövedelem, valódi kihívások!
2015. 07. 01-től új életpálya modell bevezetése,
átlag minimum 30%-os bérfejlesztés!

Jelentkezni lehet: MH HKNYP 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ-Szeged
6724 Szeged, Boross József u. 5.
Tel.: 62/554-070
email: csongrad.toborzo@regiment.hu

A „Tanulni jó – Fiatal, tehetséges székkutasi diákok képes élménybeszámolója” elnevezésű programsorozat keretében február 27-én, Szabó Emese képviselő, kulturális tanácsnok Prágai
Adriennel és Székely Sándorral beszélgetett.
Gratulálunk a tehetséges diákoknak az eddig elért szép eredményeikhez, és további sikereket kívánunk!

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08:00-12:00, 13:00-18:00
kedd: 08:00-12:00
csütörtök: 08:00-12:00, 13:00-15:30
péntek: 08:00-12:00

Érdeklődjön és jelentkezzen!
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2015. március

Új focipálya épül
A beruházás 28 millió forintba kerül. A műfüves pálya számos előnnyel jár, például lehetővé teszi, hogy egymástól függetlenül több edzést is tartsanak a Sportcentrumban – hangzott el
a székkutasi képviselő-testület március 23-i ülésén.

Az ülésen kiderült: a községben április 22-23-án lesz az óvodai
beiratkozás, várhatóan 14 kisgyermek kerül a minicsoportba.
Az önkormányzat megpróbál beszerezni egy járművet, amit a
szennyvíz-csatornázás munkálatai során használnának. A közbeszerzési tervet elfogadták a képviselők.
Egy kivilágított, 20x40 méteres műfüves focipályára lenne szükség a településen. A beruházás 28 millió forint értékű. Ennek az
összegnek 70 százaléka TAO-s forrás, 20 százalékát a Székkutasi
Tömegsport Club, 10 százalékát az önkormányzat fizetné – mondta Szél István polgármester. A község első embere szerint a focisták elveszik a helyet a más sportágat űzőktől.
Libor Ferenc és dr. Bakos Attila képviselők nem támogatják ennek létrejöttét, ugyanis szerintük drága lenne a pálya fenntartása.
Szél István szerint azért lenne jó ötlet a megépítése, mert párhuzamosan, egymástól függetlenül tudnának edzéseket tartani a Sportcentrumban. Vásárhelyen már használnak hasonló focipályát, és
5 évnyi folyamatos használat után kellett felújítani. Ez Székkutas
esetében akár 7-8 évre is kitolódna. A grémium megszavazta a
pálya építését.
Az alpolgármesteri beszámolóban Rostás Péter elmondta, több
földúton is megtörtént a helyreállítás. Kétszázezer forint értékben
végezték el a karbantartási munkálatokat a helyi vállalkozók a vadásztársasággal közösen.
9 helyett 40 milliós önerőt követel az önkormányzattól a
jelenleg is zajló csatornázás, mivel a beruházás összköltsége nemrég 350 millióval több mint másfél milliárdra nőtt.
Szél István ismertette: idén is rendeznek falunapot, amelyen Takács Nicolas és az LGT emlékzenekar is fellép majd. A polgármester elmondta, újabb lakossági fórumokat szerveznek. Húsvét után
csatornázással kapcsolatos fórumra, mezőgazdasági és vállalkozói fórumra is invitálják a helyieket.
Még elhangzott, a közmunkaprogramban megkezdődött a szántás-vetés. Az Egészségház és környékének felújítását is tervezik.

Megyeri József

Hirdetmény
A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 2015/16. nevelési évére vonatkozó beiratkozás időpontját Székkutas Községi Önkormányzat, mint
fenntartó, az alábbiak szerint határozta meg:
2015. április 22. 800-1630 , 2015. április 23. 800-1630
Pótbeiratkozás: 2015. május 4. 800-1630
A beiratkozás helye: Székkutasi Líbor Ilona Óvoda 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20.
A beiratkozással kapcsolatban Kecskeméti Károlyné óvodavezető az illetékes.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája.

2015. március 1. napjától
a szociális támogatások
rendszere átalakult
Az állami ellátásokat az járási hivatalok biztosítják, míg az
önkormányzati támogatásokat a képviselőtestületek nyújtják a
saját önkormányzati rendeletük szabályai alapján.
Az aktív korúak ellátása (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) 2015. március 1-től a járási hivatalokhoz kerütl át.
Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2015.
február 25-én megtartott ülésén alkotta meg rendeletét a települési támogatásokról, 4/2015. (II.26.) szám alatt. (A rendelet
megtalálható településünk honlapján az önkormányzat/dokumentumtár/rendeletek címszó alatt.)
Az önkormányzat 2015. március 1-től az alábbi települési
támogatásokat nyújthatja a megalkotott rendelete értelmében.
1. „Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz
nyújtott települési támogatás” jogcímen állapíthat meg támogatást, az arra rászorultak részére, havi 2500 forint összegben.
A szociális törvény alapján biztosított Lakásfenntartási támogatás megszűnt.
A 2015. március 1. napján még le nem járt lakásfenntartási támogatások a megállapításról rendelkező határozat szerinti
időpontig még megilletik a jogosultakat, azonban a lejárat után
ezen a jogcímen nem állapítható meg támogatás.
Az igénylés feltétele, hogy a kérelmező háztartásában az egy
főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum (28 500 ft) 200 %-át, vagyis az 57 000 forintot, és vagyonnal ne rendelkezzen. Feltétel továbbá, hogy a lakókörnyezetét a
kérelmező tisztán és rendben tartsa, az állattartásra vonatkozó
szabályokat betartsa.
A támogatás természetben nyújtható elsősorban, a közműszolgáltatók részére történő közvetlen átutalás formájában.
2. A „Települési ápolási támogatás” a korábbi méltányossági ápolási díj helyett került bevezetésre március 1-től.
Összege havi 28 500 Ft-ra emelkedett.
3. „Rendkívüli települési támogatás” a korábbi átmeneti
segély helyett kerül bevezetésre, a létfenntartást veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.
Elsősorban természetben nyújtott ellátásként biztosítja az
önkormányzat a rászorultak részére.
Évente maximum négy alkalommal kérhető.
Az igénylő egy főre jutó jövedelme többszemélyes háztartás
esetén a 42 750 forintot, míg egyedül élő esetén az 57 000 forintot nem haladhatja meg.
A rendkívüli támogatást szintén elsősorban természetbeni
juttatás formájában kell megállapítani.
4. A köztemetés továbbra is olyan támogatás, amelyet az önkormányzat biztosít.
5. A Családi Napköziben ellátott rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek étkezési térítési díjait az
önkormányzat továbbra is átvállalja.
2015. március 1-től megszűnt a méltányossági alapon biztosított közgyógyellátás.
A támogatások megállapítása előtt a kérelmező szociális
helyzetére vonatkozóan környezettanulmányt kell készíteni.
Finanszírozást illetően a települési támogatások fedezetéről
az önkormányzatnak alapvetően a saját bevételeiből kell gondoskodnia, a központi költségvetés részben nyújt támogatást
ehhez a feladathoz.
A támogatásokkal kapcsolatban bővebb információ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában kérhető.

Polgármesteri Hivatal
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VI. évfolyam 3. szám

Továbbjutottak a nyugdíjasok
A székkutasi Nyugdíjas Klub nyolc tagja utazott a szegedi
Ki mit tud?-ra március 14-én. A községet sikerrel képviselte
a civil szervezet, így továbbjutott a május 8-10 közötti, hajdúszoboszlói elődöntőre.
A Kozóné Szabó Klára és Tóth Antalné által vezetett Nyugdíjas Klub már évek óta tökéletesíti Napsugár táncát. Ezzel
a produkcióval neveztek a március 14-i megmérettetésre is.
A versenyre énekléssel, verseléssel és táncolással is lehetett nevezni. A több mint 25 csapat közül a székkutasiak továbbjutottak
a májusi középdöntőre.
Megyeri József

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
A csatornahálózat kivitelezését végző Duna Aszfalt
Kft. megnyitotta projektirodáját Székkutason,
az Arany János utca 4. szám alatt.

Kutason találkoztak
a kertbarátok
A dél-alföldi regionális kertészkedők és kertbarátok találkozóját rendezték meg 2015. február 28-án, szombaton
a Művelődési Ház földszinti tanácskozótermében. Az eseményen részt vettek a szegedi, kisteleki, makói, csongrádi,
szentesi, hódmezővásárhelyi és kisteleki kertbarát egyesületek vezetői, valamint jelen volt dr. Szent-Miklóssy Ferenc,
a KKOSZ elnöke is.
A rendezvényen Mihály Ferenc, a Gregus Máté Kertbarát Kör
elnöke bemutatta a települést és ismertette a folyamatban lévő
pályázatokat. Ezt követően a kiskertekről és a kertészkedés aktuális kérdéseiről tartott előadást dr. Horváth György, a Kertbarátok Csongrád megyei elnöke. A találkozót közös ebéd, majd a
Székkutasi Emlékház megtekintése követte.

Ügyfélfogadás:
munkanapokon 800-1400 óráig

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től megvásárolt
hulladékgyűjtő zsákok Székkutas Községi Önkormányzat házipénztárában kicserélhetők az új szolgáltató által elfogadott zsákokra.
Székkutas Községi Önkormányzat

MEGHÍVÓ AGRÁRFÓRUMRA
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezete és a települési agrárgazdasági bizottság tisztelettel
meghívja Önt tájékoztató rendezvényére.
Helyszíne:
Művelődési ház
6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14.
Időpontja:
2015. április 16. (csütörtök), 14. 00 óra
Napirendi pontok:
1. Zöldítés, kis gazdaságok egyszerűsített támogatása
Előadó: Vecseri Csaba NAK Csongrád Megyei Fő falugazdász
2. Pályázati lehetőségek 2015. évben
Előadó: Nagy Gáborné NAK Csongrád Megyei Vidékfejlesztési referens
3. Tájékoztató az EKÁER rendszerről
Előadó: Magyar Gábor Ferenc NAK Csongrád Megyei
Kabinetvezető
4. Nitrát érzékeny területek
Előadó: a NAK Csongrád Megyei Szervezetének Falugazdásza
5. Tájékoztató a NAK tevékenységéről
Előadó: Kispál Ferenc a NAK Csongrád Megyei Elnöke

A hölgyeket köszöntötték
A Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítő Egyesület
hölgy tagjait március 6-án, 14 órakor köszöntötték a Területi
Gondozási Központ épületében.
A délután folyamán szendvics és tea fogyasztása mellett beszélgettek a résztvevők. Azokat, akik az eseményen nem tudtak
részt venni, otthonukban köszöntötték nőnap alkalmából.

Kutasi hírek
közéleti havilap
Megjelenik: minden hónap 3. péntekén
Kiadja: Kisbíró Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér
71.) Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával
Felelős szerkesztő: Megyeri József (62/533-777)
E-mail: radio7@radio7.hu
Nyomás: Norma Nyomdász Kft.
(6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.)
Nyomdavezető: Rostás Pál
Terjeszti: Székkutas Község Önkormányzata
Megjelenik: Székkutason
Azonosítószám: ISSN 2062-3151
Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg,
és nem küldünk vissza.
A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.
Minden jog fenntartva!

