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Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete áp-
rilis 27-én, délután tartotta soron következő ülését.

A testület egyhangúlag elfogadta a 2014–2019 közti Szék-
kutas község Gazdasági Programját. Az ülés elején a 2014. évi 
költségvetési beszámolót ismertették, majd ezzel együtt elfo-
gadták a 2014. évi belső ellenőrzésről készült jelentést is. Meg-
szavazták továbbá a Településrendezési Terv módosítását is. 
Az ülés további részében különféle beruházásokról, beszerzések-

ről, szolgáltatásokról döntöttek. Néhány ingatlan megvásárlását 
tervezi az önkormányzat, ilyenek például egy – a település köz-
pontjában lévő – lakóingatlan, mely a későbbi, hosszú távú tervek 
megvalósításában lenne a község segítségére, valamint a Székku-
tas határában található régi szélmalom beszerzéséről is tanácskoz-
tak. Ez utóbbinak elsősorban az értékmegőrzés, - óvás szempontjá-
ból látják a kiemelt szerepét, a későbbi felhasználás egyelőre nem 

Gerinchálózat és szivattyúk  
– Zajlik a csatornázás Székkutason

Zajlanak a csatornázási mun-
kálatok Székkutason, mind a ge-
rinchálózat kiépítését, mind a 
szennyvíztisztító-telep fejlesztését 
tekintve. A talajvíz elszivattyúzása 
okozott kisebb kellemetlenséget, 
de hamarosan ez is megoldódik – 
mondta el Szél István, a település 
polgármestere.

A Székkutas Község szennyví-
zelvezetésének és szennyvíztisz-
tításának fejlesztése elnevezésű 

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028. számú projekt keretén belül a 
szennyvíztisztító-telep fejlesztése 8 százalékos készültségen van, 
vagyis megkezdődtek a talaj- és földmunkák, illetve folyamat-
ban vannak a telephez vezető út munkálatai is. – A munkálatok 
pillanatnyi megtorpanását eredményezte a régészek által talált 
sírleletek feltárása, mely azonban nem veszélyezteti a projekt 
szeptemberi befejezését – mondta Szél István polgármester. Az 
ásatások befejeződtek, és ettől kezdve folyamatos régészfel-
ügyelet mellett folyhat az építkezés a szennyvíztisztító-telepen. 
A gerinchálózati munkálatok tekintetében közel 35 százalékos 
készültségről lehet beszélni Székkutason. E tekintetben negatí-
vumként jelentkezett az elmúlt hetekben, hogy olyan területen 
kezdődtek meg a munkálatok, amelyek belvízben igen érintet-
tek. – Jelenleg öt olyan szivattyú működik a településen, amely 

a talajvizet szivattyúzza – tájékoztatott Szél István. Az érintett 
utcák – Németh László, Hídi Mihály, Petőfi, Arany János – la-
kosainak kellemetlen lehet, hogy a vízszivattyúk egész éjszaka 
hangosan zakatolnak. A polgármester elmondta, ez az állapot 
néhány hétig tart. Az önkormányzat a házi bekötéseket érintő 
csővásárlás esetében 40-50 százalékos kedvezményt biztosít a 
lakosoknak. Az utak teljes mértékű helyreállítása csak a 2016-

os évben valósulhat meg - az idei évben sávos úthelyreállítások 
lesznek -, melynek finanszírozásához Székkutas polgármestere 
Lázár Jánostól, a térség országgyűlési képviselőjétől kér segítsé-
get. ÉR.

Kenéz Dalma, a május elsején megrendezett Motoros 
Majális egyik főszervezője ezúton szeretne köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak 
a rendezvény sikeres lebonyolításához. 

Külön köszönet illeti a családját, valamint az alábbi sze-
mélyeket és szervezeteket: Szél István polgármester, Ros-
tás Péter alpolgármester, Kiss Miklós, Tóth Pál és felesége, 
Dani Róbert, Dezső Nikolett, Pányi László, Varjú Zoltán, 
Szombat Mihály, Olasz Mónika, Szabó Emese képviselő és a 
Gazdabolt, Szenti Henrik, Sajti Mihály, Kapocsi János, Török 
Klaudia, Kabódi Melinda, Dovalovszki Dalma, Dovalovsz-
ki Dóra, Tánczos Nikolett, Rostás László, Tóth Imre, Juhász 
András, Juhász Gergely, Rózsa János, Ambrus István, Ambrus 
Csaba, Gukcsó Andrea, Kis Ákos, Hódmezővásárhelyi Ren-
dőrkapitányság, Székkutasi Polgárőrök Egyesülete

eldöntött. Azonban Szabó Emese, a község kulturális tanácsnoka is 
szót emelt a szélmalom magánkézből való átvétele mellett. Ugyan 
a vételi ár tekintetében különböző álláspontot képviseltek a tagok, 
de ennek ellenére felhatalmazták a településvezetőt a tárgyalások 
megkezdéséhez. Székkutas 2015-ben 65 éves, és ezen évforduló 
alkalmából a képviselő-testület egy fasor ültetéséről döntött, vala-
mint egy, a település történetét bemutató könyv is megjelenik. 

Rostás Péter alpolgármester beszámolt az újszülöttek kö-
szöntéséről, illetve a lassan befejeződő tavaszi munkálatokról is 
tájékoztatta a képviselő-testületet.

Az ülésen a csatornázást érintő munkálatok is szóba kerül-
tek, egy-két lakossági panaszt leszámítva ez idáig nem tapasz-
taltak jelentősebb problémákat. G.

Elfogadták az új gazdasági programot
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„Mindenki más” 
multikulturális projekt 

az iskolában
A projektnapok keretében távoli országok, tőlünk sok 

esetben igencsak távol álló ízvilágával ismerkedhettek meg 
a székkutasi iskolások, akik kóstolhattak spanyol, olasz, 
francia, amerikai, orosz, japán, indiai ízeket is. 

A TÁMOP 3.3.8.12/2-2012-0033.sz „Esélyegyenlőségi alapú 
fejlesztés Székkutason” projekt keretén belül valósítottuk meg 
iskolánkban, a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Is-
kola Gregus Máté Tagintézményében, a „Mindenki más” multi-
kulturális projektet.

A háromnapos projekt első napján a meghívott előadó Lé-
nárt Ferenc, ismertebb nevén: Léna volt, aki kerékpárral baran-
golta be a fél világot, Európát és Ázsiát, így hitelesen mutatta be 
más országok kultúráját. Nem a turista útvonalakat járta be, ha-

nem elvegyülve az átlagemberek között valós képet kapott azok 
szokásairól, kultúrájáról. A gyerekeket leginkább India teljesen 
eltérő kultúrája nyűgözte le. A rendkívüli képességű, sajátos stí-
lusú előadó teljesen magával ragadta a gyerekeket. Előadását 
a saját útjáról készített filmmel zárta, melyből megtudhattuk, 
hogy küldetésének legfontosabb feladata volt, hogy a pekingi 
olimpiára vitte a magyar zászlót. Bemutatta a háromkerekű bi-
ciklijét is, amiben ülve teker. A gyerekek a legapróbb műszaki 
részletekre is rákérdeztek.

A projekt ideje alatt folyamatosan készültek a szebbnél 
szebb projektmunkák, képes összeállítások, amelyekből kiál-
lítást is rendeztünk az aulában.  Ezek a tablók hasznos infor-
mációkat hordoztak, segítették a felkészülést a projekt másnap-
ján megrendezésre kerülő „Barangolás a világ körül” témájú 
vetélkedőre, amelyen a 4-8. osztályos tanulókból álló vegyes 
csapatok mérhették össze tudásukat.

A befejező napon a 7-8. osztályos tanulók az előző napokban 
készített prezentációkat mutatták be egymásnak a különböző 
országokról. A projekt zárásaként távoli országok, tőlünk sok 
esetben igencsak távol álló ízvilágával ismerkedhettek meg, 
kóstolhattak spanyol, olasz, francia, amerikai, orosz, japán, in-
diai ízeket. A projektnapokon nagy érdeklődéssel és kíváncsian 
vettek részt tanulóink, csodálkoztak rá a tőlünk eltérő kultúrák-
ra, nyitottak voltak a multikulturális értékek befogadására.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
által kiírt pályázaton, BERTA BALÁZSNÉ,  

a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához  
a 2014. évben igényelhető támogatást nyertem. 

A gazdálkodásom kezdete: 2015-től. 

Sajtóközlemény

A Bakos Praxis Szolgáltató Kft. sikeresen pályázott a 
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján, a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehaj-
tásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre 
„Székkutasi egészségügyi szolgáltatásainak fejlesz-
tése, népegészségügyi szűrés szervezése” projekt-
jével, melynek eredményeként 8 699 606 Ft érték-
ben, 65%-os támogatási intenzitás mellett az alábbi 
fejlesztések valósultak meg.

Megszervezésre kerül 4 db egészségügyi szűrés 
(bőrgyógyászati, memória és neuropathiai szűrés, 
valamint emésztőszervi állapotfelmérés), 2-2 órában, 
összesen 200 000 Ft értékben. Ezen szűrések ingye-
nesen lesznek igénybe vehetőek. Marketing költsé-
gekre összesen bruttó 190 000 Ft kerül kifizetésre, 
mely tartalmaz 1000 db szórólapot, 2 db sajtómegje-
lenést, 1 db kisméretű projekttáblát és 10 db plakátot. 
Az interneten történő megjelenést Székkutas Község 
Önkormányzata ingyenesen biztosítja a projekthez.

Az Egészségházi rendelő és iroda eszközökkel és 
vagyonvédelmi berendezésekkel történő felszerelé-
se összesen  bruttó 4 038 459 Ft-ba fog kerülni, mely 
az alábbiakat foglalja magába: 1 db íróasztal, 2 db 
szekrény, 3 db polc, 2 db vitrin, 1 db állvány, 1 db sa-
rokgarnitúra, 2 db fotel, 1 db asztal, 10 db szék, 1 db 
irodai forgószék, 1 db komplett 8 kamerával ellátott 
riasztórendszer, 1 db komplett számítógép operációs 
rendszerrel, 1 db nyomtató, 2 db billentyűzet, 1 db 
monitor, 2 db digitális fényképezőgép, 1 db okostele-
fon, 1 db videokamera.

A kamerát és a fényképezőgépeket orvosszakmai fo-
tódokumentáció készítéséhez, kommunikációs kép-
zés lebonyolításához vásároljuk, illetve az okostele-
font pedig online leletek rendelőn kívüli fogadására.

A modern háziorvosláshoz az alábbi technikai eszkö-
zök beszerzésére kerül sor: 2 db 24 órás vérnyomás-
mérő, 1 db HOLTER EKG, 1 db defibrillátor táskával, 
1 db diagnosztikai szett, 1 db sürgősségi hátizsák, 
1 db reduktor, 1 db váladékszívó, 1 db táska, 1 db 
intraosszeális fúró hordtáskával, 3 db tűkészlet, 1 db 
lélegeztető ballon.
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„A káosznak tűnő helyzetben szeretnénk segíteni az önök 
tájékozódását.” (Kallai Árpád) 10. kórházfórum: Székkutas

A székkutasi lakosság április 22-én, fél négytől kereshette fel 
kérdéseivel Dr. Kallai Árpádot (főigazgató) és Gyurisné Pethő 
Zsuzsannát. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 
keretében valósul meg a Csongrád Megyei Egészségügyi Központ 
(CsMEK) Hódmezővásárhely – Makó intézményének integrációs 
fejlesztése. Ennek során a két tagkórház szerkezetének átalakí-
tása folyik, a funkciók ésszerű megosztása, költséghatékonyabb 

gazdálkodás megvalósítása, és az ellátás esélyegyenlőség mellet-
ti magas színvonalú biztosítása. A több mint 2,5 milliárd forintos 
felújítások tehát a hódmezővásárhelyi és a makói kórházakat 
érintik. A fórumon Kallai úrtól megtudhatta a székkutasi hallga-
tóság, miként valósul meg a költségcsökkentő összevonása a két 
intézménynek. Részleteiben ismertette a felújítást, és segítséget 
adott, hogy ez idő alatt hogyan tud zavartalanul működni a gyó-
gyulni vágyás, a gyógyulás. „Eldőlt, hogy október 31. a befejezés 
végleges időpontja.” – szögezte le Kallai Árpád.

Gyurisné Pethő Zsuzsanna, az Egészségfejlesztési Iroda mun-
katársa, azt emelte ki elsőként, hogy az iroda öt munkatársa kö-
zül három székkutasi lakos (Makai Anikó, Bozó Tünde, Szántai 
Zsanett). Ezt követően elmondta, életmód-tanácsadással vár-
ják majd’ minden korosztály tagjait, ahol például koleszterin-, 
CO-, csontsűrűség-, érszűkület-méréseket is végeznek a közel 
egyórás vizsgálatok során. Továbbá a településre érkező sporto-
lási lehetőségekre hívta fel a figyelmet, melynek ingyenes lehe-
tőségében nagy mértékben hozzájárul, hogy Székkutas díjmen-
tesen biztosít helyiségeket erre a célra a községben. Valamint a 
(most már) saját tulajdonban lévő szűrőbuszukról, és az azon 
lévő új digitális mammográfról számolt be az érdeklődőknek.

- Annak kifejezetten örültem, hogy egy párbeszéd alakult ki a 
végére a lakosság és a főigazgató úr között. Azt gondolom, hogy 
egy messzemenőkig nagyon pozitív fórum volt – fogalmazott 
Szél István polgármester.

G.

Október 31-re kész a kórház

Meggyes alagút  
dietetikus szemmel
Szénhidrátcsökkentett meggyes alagút és sajtos stangli is 

készült a Főzőklub áprilisi foglalkozásán, Székkutason, ahol 
a klub tagjai az egészséges ételek készítése mellett dietetikai 
tanácsadáson is részt vehettek.

Székkutas Község Önkormányzata a TÁMOP-6.1.2- 11/2012-
1108 kódszámú „Az egészségesebb Székkutasért” elnevezésű 
pályázat fenntartási időszakában minden hónap utolsó szerdai 
napján Főzőklubot szervez. A foglalkozás keretében – Dezső Ni-
kolett közreműködésével – könnyen elkészíthető, egészséges 
ételek készülnek, mint például a csicseriborsó krémleves, a 
zöldfűszeres halfilé vagy a sült céklasaláta.

A szervezők az egészséges életmód jegyében dietetikai ta-
nácsadással is várják a helyi lakosokat. Farkas Edit dietetikus 
segít az egészség megőrzésében, az életmód változtatásában, és 
egyénre szabott táplálkozási javaslatokkal látja el a résztvevőket.

A Főzőklub Önt is várja, ha szeretne könnyen elkészíthető, 
egészséges ételeket főzni, ha szereti a jó társaságot, és szívesen 
ismerkedik új ízekkel, vagy ha úgy gondolja, eljött az ideje, hogy 
változtasson az életmódján. A foglalkozáson készült ételek re-
ceptjét megtekintheti a www.szekkutas.hu oldalon.

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
A fogászati rendelési idő 2015. június hónaptól  

az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 14-18 óráig

Szerda: 7-14 óráig (iskolafogászat)
Csütörtök: 7-14 óráig

Székkutas Községi Önkormányzat

Harmadik ezüstjét 
szerezte meg a dalkör

A Székkutasi Kékibolya Népdalkör is indult május 16-án a 
hódmezővásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ-
ban megrendezett Tiszántúli Népdalkörök Találkozóján, 
ahol megszerezték harmadik ezüst fokozatukat.

Kis Sándorné, a községi dalkör vezetője elmondta, a találko-
zón közel húsz dalkör vett részt. A kutasiak tavaszi népdalcso-
korral készültek az eseményre. Előadásukkal megszerezték a 
harmadik ezüst minősítésüket.

- Az arany fokozatra koncentráltunk, de mondtam a tagok-
nak, hogy  három ezüst már felér egy arannyal – mesélte Kis 
Sándorné, aki hozzátette, továbbra is próbálnak minél nagyobb 
sikereket elérni. 

Megyeri József 

Támogatja a 
rendőrséget a község

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
3/2015. (II.02.) ökt. számú határozatában úgy döntött, hogy 
a 2015. évi költségvetése terhére egyszeri bruttó 300 000,- 
forint támogatást biztosít a helyi körzeti megbízottak köz-
területen végzett szolgálatteljesítésének eredményessége, 
illetve színvonalának javítása érdekében.
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csattogásától, zajlott a kurjongatásoktól, zajlott az énekléstől és 
zajlott a tapsoktól. Hat gyermek néptánccsoport fellépése han-
gosította be a teret: az orosházi Katolikus Általános Iskola Ka-
láris Gyermek Néptánccsoport megható ötvözetet mutatott be 
a tánc, az ének és a jelelés háromszögében a „Hazaszeretetről 
énekkel, jelbeszéddel” címmel.

A székkutasi Olvasókör Napsugár I. (ovisok) Néptánccsoport-
ja „Sárga csikó” és a Napsugár II. (sulisok) Néptánccsoportja 
„Galgamácsai lakodalmas” előadásokkal készült.

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ (Hódmezővásár-
hely) három csoportja a Kiscsillag, Bóbita és a Csicsergők adtak 
elő. Előbbi „Rábaközi kislakodalmas” és „Libalegelőn” somogyi 
játékok és táncok produkcióival, utóbbi pedig „Gólya-gólya gili-
ce” táncával, míg a Bóbita a „Bújócskázunk” Mezőföldi játékok 
és táncokkal lépett fel.

Végezetül az Árendás Táncegyüttes a dél-alföldi táncokból 
mutatott be produkciót, majd közös táncra invitálta az egybe-
gyűlteket Virág Vivien és Kádár Tamás.

- A kezdetektől, mikor az olvasókörnek a néptánccsoport-
ja megalakult, úgy gondoltuk, hogy minden év munkájának a 
koronája, hogy a Tánc Világnapja szellemében tartunk egy ren-
dezvényt, és ez nálunk egy táncgála keretében valósul meg – 
fogalmazott Kovácsné Rostás Erzsébet, a Székkutasi Olvasókör 
elnöke. G. 

Floridai vendég 
Székkutason

Az idei tanévben is ellátogatott a székkutasi Gregus Máté 
Általános Iskolába Milton Diehl, nyugalmazott egyetemi ta-
nár az Amerikai Egyesült Államokból.

A floridai Sarasota városából érkezett hozzánk, hogy az órá-
kon társalgási gyakorlatokkal segítse tanulóink angol nyelvi 
fejlődését. Milt már évek óta jár a hódmezővásárhelyi és kör-
nyékbeli iskolák diákjaihoz, így jó ismerősként üdvözölhettük 
Őt körünkben. A gyerekek már várták érkezését és nagy sze-
retettel vették körül. A tanórákon bátran kérdeztek tőle, s nem 
ijedtek meg az angol nyelvű társalgástól sem. Milton visszajelzé-
se nagyon pozitív volt, tetszett neki, hogy a gyerekek ilyen bátran 
használják az angol nyelvet. Reméljük, a következő tanévben is 
visszatér hozzánk Milton, az amerikai vendégünk.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető

TeSzedd!  
akció Székkutason is

Székkutas község az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csat-
lakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért ak-
cióhoz, melynek keretében a programban résztvevők tíz zsák 
szemetet gyűjtöttek össze a település belterületén.

Székkutas Község Önkormányzata ezúton is köszöni az ön-
kéntesek munkáját!

Boldogságot ropni az arcokra
Április 25-én, délután zajlott Székkutason a VII. Hagyo-

mányőrző Gyermek Néptánc Gála a székkutasi, orosházi és 
vásárhelyi néptáncos ifjak részvételével.

Április 29-e a Tánc Világnapja, ezt ünnepelte (egy kicsit ko-
rábban) az a 112 fellépő, akik boldogságot roptak a közönség 
arcára. A Székkutasi Olvasókör szervezésében zajlott a hagyo-
mányőrző esemény, mely esetében a zajlott igencsak ideillő 
kifejezés. Ugyanis: nemcsak, hogy zajlott, de zajlott a székku-
tasi Művelődési Ház. Zajlott a cipők kopogásától, zajlott a botok 
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12 új munkahely Székkutason
Gyógynövény válogató üzemegység nyitotta meg kapuit 

Székkutason május 26-án. Szél István polgármester hangsú-
lyozta: nem a közmunkaprogramban biztosítottak munkahe-
lyet a településen élőknek.

Május 26-án adták át a Székkutas Községi Önkormányzat, a 
Szegedi Szefo Zrt és a Herbária Zrt. közös programjaként létre-
jött gyógynövény válogató üzemegységet.

A volt Fehér iskolában 12 munkavállaló kapott állást. A dol-
gozók többek között csalánt és kamillát válogatnak – Nagyon 
fontos a munkájuk, ugyanis tőlük kerülnek a gyógynövények a 
helyi feldolgozóba – ismertette Szél István. A polgármester hoz-
zátette, az önkormányzat 4,5 millió forinttal, míg a Szefo és a 
Herbária további 1 millió forinttal járult hozzá a létesítmény ki-
alakításához.

Az összegből az épület felújítása történt meg, valamint öltö-
zőegységeket, mosdókat és válogatóegységeket alakítottak ki. A 
munkavállalók napi 8 órában dolgoznak az üzemben.

Szél István reméli, hogy hosszú távú együttműködés ala-
kul ki a község vezetése és a Zrt.-k között. A jövőbeli tervek 
között szerepel, hogy a székkutasiak álompárnákat varrnak és 

teakeverékeket csomagolnak itt, valamint az is, hogy bővül a 
létszám.

Megyeri József

Rekultiváció: rendbe tettük a szeméttelepeket
A Délkelet-Alföld egyik kiemelkedő környezetvédelmi 

projektje során a bezárt települési szilárdhulladék lera-
kókat rekultiválták. Ennek elsődleges célja a lerakókkal 
érintett területek természeti környezet állapotának helyre-
állítása, a környezeti elemek szennyeződéstől való elhatáro-
lása, megóvása, az eddigi szennyezések minimalizálása és 
a fenntarthatóság biztosítása. Számos lerakó közvetlenül a 
települések határában helyezkedik el, a lerakók 500 méteres 
környezetében több mint 3000 lakos él.

A térségi szintű rekultivációs programban 69 település össze-
sen 76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósította meg a 
Társulás, ebből 37 db-ot a jelen II. ütemben. Ezzel párhuzamo-
san zajlott az I. ütem is, amelybe 39 lerakót vontak be. A két pro-
jekt megvalósítja a régió rekultivációs céljainak 40%-át, illetve az 
országos célok közel 5%-át.

Jelen projektben mintegy 1,1 millió m2 területet rekultiváltak, 
közel 650 ezer tömör m3 hulladékot mozgattak meg. A projekt 
során a szűk másfél évnyi kivitelezési időszakban 38 alvállalko-
zó közel 400 munkavállalót foglalkoztatott.

Költségek
A projekt bruttó összköltsége (II. ütem): 5,218 milliárd forint, 

melyet a hatályos támogatási szerződés értelmében, teljes mér-
tékben az uniós pályázati forrás fedez.

A REKULTIVÁCIÓ latin eredetű szó, jelentése: az emberi 
beavatkozás miatt elpusztult természeti környezet, különö-
sen növényzet tudatos helyreállítása talajjavítással, füvesí-
téssel, ültetéssel. A bezárt települési szilárdhulladék-lerakók 
utógondozásnak az a célja, hogy a lerakó telep bezárását köve-
tően ne növekedjenek a környezeti kockázatok.

A szakszerűen le nem fedett lerakók, illetve a szakszerűtle-
nül üzemeltetett lerakók kockázatot jelentenek a levegő minő-
ségére is. Egy szakszerűen rekultivált és tájba illesztett lerakó jó 
példával szolgálhat fiatalabb nemzedéknek, és építheti a társa-
dalom környezetvédelem iránti elhivatottságát.

Rekultiváció típusai 
Együtemű (végleges, helyben történő) rekultiváció: azokban 

az esetekben alkalmazható, ahol a depónia süllyedése és kon-
szolidációja már nem várható (10 évnél régebben bezárt lerakók)

Együtemű rekultiváció (végleges lezárás) valósult meg az 
alábbi településeken: Apátfalva, Árpádhalom, Bucsa, Csanád-

palota, Csanytelek, Csorvás, Derekegyház, Földeák, Füzesgyar-
mat, Gádoros, Hunya, Kamut, Kardos, Köröstarcsa, Kunágota, 
Magyarcsanád, Méhkerék, Mezőgyán, Mezőhegyes, Nagymá-
gocs, Nagytőke, Óföldeák, Okány, Örménykút, Sarkadkeresztúr, 
Szegvár, Székkutas, Székkutas-új, Szentes-régi, Telekgerendás.

Kétütemű rekultiváció 
Mivel a közelmúltban hagyták fel őket és így a stabilizálódási 

és gáztermelődési folyamatok még zajlanak, a lerakó felszíne 
mozoghat, így lezárása csak átmeneti záróréteggel lehetséges. 
Azon lerakók esetében, ahol az elhelyezett frissen lerakott hul-
ladék mennyisége meghaladja a 10.000 m3-t, intenzív gázképző-
dés várható a benne található szerves anyagok bomlása, rotha-
dási folyamatai miatt. Stabilizációjuk több éves, akár évtizedes 
folyamat, így a végleges lezárásra majd csak a stabilizálódott 
depónián kerül sor. 

Kétütemű rekultiváció: Békés, Fábiánsebestyén, Makó-Új, 
Murony, Szentes-Berki, Vésztő 

Geszt lerakóját felszámolták, növényesítették.
A projekt neve: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdál-

kodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” - 
KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004

Háttér: A DAREH Önkormányzati Társuláshoz tartozó projek-
tterület földrajzilag a Dél-alföldi régió keleti részén elhelyezkedő 
Békés megye, valamint Csongrád megye keleti területére terjed 
ki. A nemzetközi támogatásokból ez idáig kimaradt ún. fehérfol-
tos területen alakult meg. A DAREH által vezényelt projekt céljai, 
feltételei és időzítése összhangban áll mind az európai, mind a 
hazai szabályozásokkal. 

Az ügy fontosságát jelzi, hogy a DAREH érintettségi területén 
számos olyan terület van, amely a kiemelten fontos érzékeny 
természeti terület kategóriába sorolható mind Békés, mind pe-
dig Csongrád megyében. Szintén mindkét megyére igaz, hogy 
az érintett települések többsége kiemelten érzékeny felszín alat-
ti vízminőség-védelmi terület övezete területén fekszik.

További információ:
(www.dareh.hu) 

DAREH Rendszer Létrehozását Célzó  
Önkormányzati Társulás

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
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Szórakoztak a kutasiak 
Kerékcserélő verseny, motorkiállítás, sörivó verseny – 

Motoros Majálist tartottak május elsején Székkutason.

Számos programmal készültek a munkát megünnepelni 
a székkutasi Sportcentrum környékén. A gyerekeket állatsi-
mogató, népi fajátszótér és arcfestés várta. A galamb és ba-
romfi kiállítás azoknak szólt, akik nem félnek a tollas jószá-
goktól. A felnőttek számára a kötélhúzás, a sörivó verseny, a 
birkapörkölt főzőverseny és a kemény koncertek kedveztek. 
A Székkutasi Motoros Baráti Kör délelőtt 9 óra magasságában 
indult el egy emléktúrára, melyet egyben szezonnyitónak is te-
kinthetünk. 12 óra után azonban leparkoltak, és kiállították a kí-
váncsi szemek elé járgányaikat. Ezt követően jöhettek a pörköl-

tek. Citeramuzsikát Solymosi András szolgáltatta, és régi juhász 
eszközöket lehetett megismerni Kis Miklós juhász jóvoltából. 
Szórakozásnak ott volt a baranta foglalkozás, az I. Székkutasi 
Parasztolimpia: ötfős csapatok vetélkedtek, ahol asszonytolás 
talicskában, gumicsizma-hajítás, patkó-dobás, traktorgumi-gu-
rítás szerepeltek a feladatok között. De egy zenés, szórakoz-
tató előadást is tartottak Kéri Ferenc: Az alkohol öl címmel.  
Este sem lehetett henyén heverni, erről a Neon Arrow Band, 
a Rockefeller és a Jump Rock Band zenekarok gondoskodtak. 

G.

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
A hulladékszállítást végző szolgáltató - FBH-NP Nonprofit 
Kft. - 2015. június 1-től, minden hónap páratlan hetének 
első hétfői napján ügyfélfogadást tart a Székkutasi Polgár-
mesteri Hivatalban.
Időpontok: 
június 1., július 13., augusztus 10., szeptember 7., október 
5., november 2., december 14.

Ügyfélfogadási idő: 8:30-11:00 óra

Felhívás!

Eladó a Székkutas Községi Önkormányzat tulajdonában 
lévő Béke utca 54. szám alatti ingatlan. A vételi ajánlatokat 
2015. június 30-ig kérjük leadni a Polgármesteri Hivatalba. 
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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!

A 17 éves, székkutasi lány is részt vett április végén a XXII. 
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon. Katalin Tézi-
ke nevű lovát vezette fel.

Katalin kisiskolás kora óta lovagol. – Először hirtelen fellán-
golásnak tűnt, de mégsem lett az. Több helyen is tanulta már a 
sportág csínját-bínját – mondta Kis-Borsi Katalin, Katalin édes-
anyja.

A székkutasi lány első alkalommal lehetőséget kapott arra, 
hogy részt vegyen a XXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napokon. Tézike nevű lovával tenyész szemlén indult: a kancát 
kellett felvezetnie. 

Katalin ugyan nem került dobogóra, de jó pontszámokat és 
eredményt ért el. A lány a Hódmezővásárhelyi Gregus Máté 
Szakképző Iskolába jár, és a későbbiekben mindenképp lovak-
kal szeretne foglalkozni. 

Megyeri József 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT.

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039
Adószám: 24290054-2-03   Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 
6500 Baja, Szabadság út 22. ( 79/420-609 
6521 Vaskút, Külterület 0551/2. ( 79/524-821 / Ê 79/572-052 
6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1. ( 78/561-003 / Ê 78/561-004
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39. ( 63/483-956 / Ê 63/471-620
6100 Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2. ( 76/430-513 / Ê 76/462-822
6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16 ( 30/607-7157

e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Székkutas

2015.06.29.-07.02.

A lomtalanítást Székkutas területén az FBH-NP Nonprofit 
KFT végzi.

A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a mellékelt 
útvonalterv alapján.

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az az-
napi útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.

A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előt-
ti közterültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt 
a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a 
rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel 
legyen elvégezhető!

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek 
begyűjtésre:

Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…),
Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok).
A lomtalanítás során a hulladékokat a következőkép-

pen kérjük kihelyezni:
A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve,
A növényi eredetű hulladékokat összekötve.
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festé-

kek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növény-
védő szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomago-
lási hulladékok és minden egyéb veszélyes hulladéknak 
minősülő anyagok, háztartási-, információs-, távközlési-, 
szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok 
nem kerülnek elszállításra!

Kérjük, a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyel-
ni arra, hogy a zsákok kézi erővel mozgathatóak legyenek!

Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek 
elszállításra!

LOMTALANÍTÁSI PROGRAM

2015. június 29. (hétfő)
Vásárhelyi út, Erkel F. u, Szélmalom u, Petőfi u, Kamilla u, 
Alkotmány u, Szabadság u, Mester u, István király u, Hidi M. 
u, Arany J. u

2015. június 30. (kedd)
Németh L. u, Jókai u, Dr. Temesváry I. u, Móra F. u, Radnóti 
M. u, Móricz Zs. u, Ady E. u, Kölcsey F. u

2015. július 1. (szerda)
Béke u, Gregus M. u, Kossuth L. u, József A., Maczelka G. u

2015. július 2. (csütörtök)
Dózsa Gy. u, Mágocsi út, Mugrács K. u, Dr. Kónya János u, 
Bem u

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása 
szerint a számlázás mindig az elvégzett szállítást követően, 
negyedévente utólag történik. A szolgáltatási díj számlázása 
az adott hónapban lévő szállítási napokhoz viszonyítva törté-
nik, ezáltal eltérés mutatkozhat a különböző hónapok után 
fizetendő díj összegében, de éves szinten ez megegyezik a 
korábbi szolgáltató felé fizetett díjjal. 

Székkutast képviselte Kis Katalin 


