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Szél István: 2016 a tervezések éve
A 2015-ös évhez hasonlóan ismét mozgalmas esztendőre 

lehet számítani Székkutason. Úthelyreállítás, vágópont léte-
sítése és energetikai korszerűsítés – csak néhány projekt, 
ami idén a községre vár. 

K.H: 2015-ben megtörtént Székkutas eddigi legnagyobb 
beruházása, a csatornázás. Ez egy sikertörténet.

Sz.I: Sikeresen befejeztük a projektet. Jelenleg a hat hó-
napos próbaüzem zajlik, ami áprilisig tart.  A 610 háztartásból 
448 már rákötött a rendszerre, ez 70 százalékos rácsatlakozási 
arányt jelent. 

Ezen kívül a 47-es főút fejlesztése, az ivóvízminőség-javító 
program és a hulladék rekultiváció is megvalósult a településen 
– ezek által élhetőbbé vált Székkutas. 

K.H: Hogyan sikerült a szennyvízberuházást megvalósí-
tani? Több évnyi előkészület előzte meg a mintegy másfél 
milliárd forint értékű projektet. 

Sz.I: Lakossági összefogás nélkül bármilyen beruházást ne-
héz megvalósítani. A székkutasiak szerencsére megértették, 
hogy a csatornázás az ő érdeküket szolgálja. A többség támo-
gatott bennünket és mi is őket. Kedvezményesen biztosítottuk 
nekik a bekötéshez szükséges sárga csöveket, folyamatosan 
egyeztettünk velük és olyan lehetőségeket kínáltunk nekik, 
amelyek más településeken fel sem merültek.

K.H: Aktuális téma 
a csatornázáshoz 
szükséges lakossági 
önerők visszafizetése. 
Hol tart ez jelenleg, 
mennyi lakos kapta 
már vissza a pénzét?

Sz.I. Több mint öt-
ven fő kapta már vissza 
a pénzét. Elsőként azok, 
akik egy összegben fi-
zették be az önerőt, de 
meg fog kezdődni azok-
nak a kifizetése is, akik 
részletekben adták be a 
szükséges összeget. A 
Víziközmű Társulattól 
február elejétől az ön-
kormányzat pénztárán 
át is igényelhető a pénz. 
Fontos kiemelni: a visz-
szafizetésre eredetileg 
2016 nyarától lett volna 
lehetőségünk, de úgy gondoltuk, hogy ennek mihamarabb meg 
kell történnie. A lakástakarék pénztári szerződéssel rendelkező-
ket arra kérem: pár hónapig legyenek türelemmel és ne bontsák 
fel azt. Amennyiben felbontják, elesnek a pozitív hozadékoktól. 

K.H: Milyen fejlesztéseket valósítottak meg még a tavalyi év 
során?

Sz.I: A nagyokat már említettem. Ezeken kívül felújítottuk az 
iskola tetőzetét, valamint a Művelődési Házban agrárszolgálta-
tói, körzeti megbízotti és családsegítői irodát alakítottunk ki. Az 
intézményhez térfigyelő-kamerarendszert telepítettünk. Zöldí-
tést végeztünk és fákat ültettünk a községben, amit a jövőben 
is szeretnénk folytatni.

K.H: Milyen fejlesztéseket terveznek az idén? Milyen év 
elé néz Székkutas? 

Sz.I: 2016 a tervezések éve. Az idei évben az egyik legfőbb 
feladatunk az Egészségház külső és belső felújítása. Ezen kívül 
dolgozunk az önkormányzati épületek energetikai hatékonysá-
gának rekonstrukcióján. A Polgármesteri Hivatal, a Művelődési 

Ház energetikai korszerűsítésén túl a közterületek közvilágításá-
nak rekonstrukcióját is tervezzük. Meg szeretnénk valósítani a 
belvízelvezetés második ütemét is, valamint 85 millió forintból 
megtörténik a csatornázás utáni úthelyreállítás.  

K.H: A Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bűnösnek mond-
ta ki a Székkutasi TSz ügyében Sz. I. vádlottat 736 rendbeli 
üzletszerűen, kisebb értékre elkövetett sikkasztás bűntet-
tében és 343 rendbeli üzletszerűen, szabálysértési értékre 
elkövetett sikkasztás vétségében, ezért halmazati büntetésül 
1 év végrehajtásában 2 év 6 hónapra felfüggesztett börtön 
fokozatú szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet januárban jog-
erőre emelkedett. Az érintett település polgármestereként 
mi a véleménye az ügyről?

Sz.I: Sajnos beigazolódott, ami várható volt: a 2008-ban ki-
robbant TSz ügyben az akkori vezetőség hibás döntést hozott. 
Ha akkor Lázár János országgyűlési képviselőhöz – aki maga 
tett feljelentést az ügyben – vélelmezem, ha nem érkezett vol-
na lakossági panasz, akkor a történtekre csak hosszú idő után 
derült volna fény és a székkutasiakat sem kárpótolták volna. 
Véleményem szerint a mostani vezetőségnek le kell mondania, 
új emberek kellenek a TSz élére. A termelő szövetkezetet gaz-
dasági társasággá kell alakítani, és európai uniós forrásokra kell 
pályázni ahhoz, hogy fejlődjön. Csak így maradhat a település 

legnagyobb munkálta-
tója. Mert ha most le-
marad, végleg csődöt 
mondhat. 

K.H: Szintén kínos 
ügy, hogy a Hódme-
zővásárhelyi Járási 
Ügyészség vádat emelt 
azzal a székkutasi 
férfival szemben, aki 
tavaly augusztus 24-
én munkahelyi vezető-
ként bántalmazott egy 
beosztottját.

Sz.I: Úgy gondolom, 
a rendőrségi eljárás vé-
gén minden tisztázódik 
majd. Kellemetlen ügy, 
de nem szeretném, ha 
emiatt bárki is az utcá-
ra kerülne. Számítok 
mindkét fél munkájára 
hosszútávon. 

K.H:Milyen tervei vannak az önkormányzatnak az elkövet-
kezendőkben a munkahelyteremtésre?

Sz.I: Az önkormányzatnak nem a munkahelyteremtés az 
elsődleges feladata, hanem az ahhoz szükséges infrastruktúra 
megteremtése. A Szefo Zrt. székkutasi üzeme február elsejétől 
9 fővel bővül, így a vállalat 20 fővel végez majd gyógynövény 
válogatást és cirokseprű készítést. 

Továbbá nagy álmom, hogy a helyi állattenyésztés fel-
lendüljön. Ezért baromfitenyésztésbe kezdünk: vágópontot 
alakítunk ki a településen, várhatóan a szennyvíz-tisztító te-
lep környékére. Itt akár napi 200 csirkét is feldolgozhatunk, 
amit a helyi közétkeztetésben és a versenyszférában értéke-
sítünk.  Ezzel a székkutasi családokon is segítünk, ugyanis 
velük köthetünk szerződést, tőlük szerezhetjük majd be a 
szárnyasokat. Csirkéken kívül fácánok, gyöngytyúkok és für-
jek feldolgozásban is gondolkozunk.  Mindez szeptemberben 
kezdődhet el.

Megyeri József  
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Folyamatos  
a visszafizetés!

Folyamatos a székkutasi szennyvízberuházás érdekeltsé-
gi hozzájárulásaiból visszajáró összegek kifizetése.

A Székkutasi Víziközmű Társulat 2015. december elején min-
den tagját tájékoztatta a szennyvízberuházás kapcsán a végle-
gesen fizetendő érdekeltségi hozzájárulás összegéről.

A pályázatból csatornázott ingatlanok esetében (tehát ahol 
ezt megelőzően nem volt szennyvízcsatorna) 34 000 forintot kell 
ingatlanonként fizetni, míg a szennyvízcsatornával már rendel-
kező ingatlanok esetében 20 000 forintot ingatlanonként, hiszen 
ez esetében csak a szennyvíztelep megépítéséhez kellett hoz-
zájárulniuk az adott lakosoknak.

Első körben 2015. december 16-án került sor visszafizetésre. 
Azok, akik egy összegben teljesítették a 200 000 forint, illetve 
270 000 forint befizetését, 100 000 forint első részletet kaptak 
vissza még a tavalyi évben. Ez összesen 41 főt érintett. A kifi-
zetés készpénzben, illetve utalással történt annak megfelelően, 
ahogyan azt az ügyfél kérte – adta meg a tájékoztatást Hunyák 
Zsuzsanna, Székkutas község jegyzője. A fennmaradó rész kifi-
zetése az elkövetkezendő hetekben várható.

Jelenleg azoknak a tagoknak készíti a Víziközmű Társulat az 
elszámolást, akik 60 000 forint hozzájárulást fizettek, tehát már 
rendelkeztek szennyvízcsatornával. Ők visszakapják a 20 000 
forint feletti összeget.

Akik a hozzájárulást havi, illetve több részletben fizették és 
nem volt lakástakarék szerződésük, szintén visszakapják a 34 
ezer forint felett befizetett összeget. Az ő elszámolásuk is ké-
szül.

A Lakástakarékpénztári szerződéssel nem rendelkező 
érdekeltek részére a visszajáró összegek kifizetése az alábbiak 
szerint alakul:

1. a szennyvízcsatornával már a beruházás előtt rendelkező, 
és arra rákötött tagok – akikre a 60 000 forint érdekeltségi hoz-
zájárulás vonatkozott, de a véglegesen fizetendő hozzájárulás 
20 000 forint – 2016. február 3. napjától vehetik fel a 20 000 
forint érdekeltségi hozzájárulás feletti összeget a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában. 

2. azok a tagok, akik befizetéseiket nem egy összegben 
teljesítették – 2016. február 17. napjától vehetik fel a 34 000 

Egészségfejlesztés és 
egészségmegőrzés 

külterületen is
Székkutas Község Önkormányzata 2 000 000 Ft támoga-

tásban részesült a Földművelésügyi Minisztérium által, a 
Tanyafejlesztési programban kiírt a külterületi, tanyás tér-
ségben élők egészségügyi szűrővizsgálatainak elvégzésére 
benyújtott pályázatával, melyet 2016. április 30-ig kell meg-
valósítani.

Székkutas külterületén a népesség nyilvántartó adatai alap-
ján 121 bejegyzett tanyán, 484 felnőtt korú lakos él, melyből 280 
férfi és 204 nő. Ebből az aktív korúak száma 400 fő felett van, a 
gyermeket vállalható nők száma közel 200 fő, az idősek száma 
pedig 100 fő feletti. Ezen információk alapján az alábbi progra-
mok kerülnek megvalósításra.

Egészségfejlesztési területek tekintetében: beszélgetés so-
rozat tini és fiatal felnőtt nőknek a pozitív családtervezésről, 
szív-érrendszeri megbetegedések megelőzése és a betegségek 
korai felismerése előadás, diétás tanácsadás, daganatos meg-
betegedések megelőzése és a betegségek korai felismerése 
előadások.

Egészségvédelmi területek vonatkozásában többek között: 
emlőszűrés a 45 és 65 év közötti hölgyek számára, általános 
állapotfelmérés, életmód tanácsadás és rizikószűrések (vércu-
kor koleszterin, a 45 feletti férfiaknak PSA vizsgálat), szakorvosi 
szűrővizsgálatok.

A programok megvalósítására 2-2 alkalommal Kakasszéki 
Gyógyintézetben, illetve a Gondozási Központ épületében kerül 
sor, mely helyszínekre a tanyagondnok fogja térítésmentesen 
utaztatni a külterületen élőket.

Székkutas Községi Önkormányzat

forint érdekeltségi hozzájárulás feletti összeget a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában.

3. az egyösszegű befizetők, akik már a befizetésükből előle-
get kaptak – 2016. március 2-től vehetik fel a 34 000 forint érde-
keltségi hozzájárulás illetőleg a kifizetett előleg feletti összeget a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában.

Az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Érdekelteket:
A Polgármesteri Hivatal pénztárának nyitvatartási ideje:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Kedd: 8.00-12.00 óráig
Szerda: 13.00-16.30 óráig
Csütörtök: 8.00-12.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig.
Természetesen, akik a Székkutasi Víziközmű Társulat által 

december hónapban kiküldött adatlapon bankszámlaszámot 
adtak meg, átutalással kapják meg a visszajáró összeget, a fent 
leírt időpontok szerint.

Azokra a József Attila és Kossuth utcai lakosokra, akik utó-
lagos rákötéssel, az önkormányzat által összefogott beruházás 
keretében csatlakoztak a már meglévő szennyvízhálózatra, 
2015. nyarán – nem vonatkozik a visszafizetés, mivel ez az ösz-
szeg is része a rákötéses beruházás költségének, amelyről az 
érintett ingatlantulajdonosok tudomással rendelkeznek.

ÉR.
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105. életévében 
távozott a tanárnő

Örök nyugalomra helyezték a székkutasi iskola néhai ta-
nárnőjét.

A székkutasi iskola matematika, fizika és kémia szakos nyu-
galmazott tanára, Szénási Gyuláné Béla Mária életének 105. 
évében, 2016. január 21-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Sze-
retett halottjuktól gyászistentiszteleten vettek búcsút rokonai, 
barátai, tanítványai január 29-én, pénteken 13 órakor a hódme-
zővásárhelyi Református Ótemplomban, majd örök nyugalomra 
helyezték a Kincses Temetőben, 14 óra 30 perckor.

A virágra szánt összeg felajánlható a székkutasi református 
templom orgonájára, amely az erre a célra elhelyezett persely-
be tehető.

Ökoiskola címet 
nyertek

A január hónap a félévvárás –és zárás jegyében telt, a 
Gregus Máté Tagintézményben 122 tanuló kézhez kapta  a 
félévi értesítőjét január 29-én. 

A legkisebbek tanulmányi munkájukról szöveges értékelést 
kaptak, az 1-2. osztályosok közül három kisdiák (László Bence 
és Szántó Noel 1.c, Nagy Adrienn 2.d) kiválóan megfelelt. A na-
gyobbak közül  további hét  tanuló (Gugcsó Mirtill 3.c, Szántó 
Ármin 4.c, Matók Kitti 5.d, Bajnóczi Bonita, Bajnóczi Fanni és 
Bánfi Kata 7.d, Lengyel Bendegúz 8.d) érdemel  külön dicsére-
tet, hiszen kitűnő eredményt ért el. Az előírt követelményeket 
három tanuló kivételével mindenki teljesítette, iskolánk tanul-
mányi átlaga 4,17 lett.

Iskolánkban mozgalmasan telt az első félév, számos közössé-
gi  programon vehettek részt tanulóink. Szeptemberben a gólya-
avató bulin felsősökké avattuk az ötödikeseket, részt vettünk a 
Nagy Sportágválasztón és a környezetvédelmi projekt részeként 
Kardoskúton a Fehér-tónál is jártak a 6-7.osztályosok. A TÁ-
MOP 3.3.8.12/2. projekten belül októberben sportolimpikonok 
látogattak el iskolánkba, a projekt zárásaként pedig kétnapos 
mártélyi tábort szerveztünk. A hagyományos halloween buli és 
márton-napi program mellett az idén is sikeres volt a november-
ben megrendezett jótékonysági bálunk. December az ünnepi 
készülődés jegyében telt, mikulás-nap és a karácsonyi kavalkád 
színesítette az iskolai életet.  A félév során részt vettük a városi 
tanulmányi versenyeken, az alsós mesemondó és a szépírási 
versenyeken is. A  7.osztályos lányokból álló csapatunk(Bajnó-
czi Bonita, Bajnóczi Fanni, Bánfi Kata, Schneider Krisztina) két 
levelezős  és két online forduló után továbbjutott a Grimm „Tiéd 
a Szó-tár” németverseny  regionális döntőjébe,melyet Szegeden 
szerveznek meg. Az Arany János magyarverseny megyei fordu-
lójába Bánfi Kata, Bajnóczi Fanni 7. és Dóda Géta 8. osztályos 
tanulók jutottak be.

Örömünkre szolgál, hogy a Nemzeti Tehetség Program 
nyertes pályázatának köszönhetően a „Természeti értékeink a 
művészetekben” c. 60 órás tehetséggondozó programot való-
síthatunk meg 15 tanulóval.  Januárban kaptuk a másik jó hírt, 
hogy iskolánk elnyerte az ÖKOISKOLA címet a 2016. január 1. és 
2018. december 31. közötti időszakra.

A második féléves programjaink közül a hamarosan közelgő 
farsangra készülünk, melyet február 12-én, pénteken 14 órától 
tartunk a Művelődési Házban az SZMK segítő közreműködésével.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető

A fiataloknak 
kedveskednek

Minden pénteken programokat tartanak a helyi óvodá-
soknak és iskolásoknak a székkutasi Művelődési Házban 
– tudtuk meg Szabó Emese önkormányzati képviselőtől, a 
község kulturális és civil ügyek tanácsnokától.

Idén is folytatódnak az ingyenes foglalkozások péntekenként 
a székkutasi Művelődési Házban. A 14 és 20 óra közötti progra-
mokra iskolásokat és óvodásokat várnak. – Ezek a délutánok kö-
tetlenek, tehát nem szükséges kezdésre odamenni, vagy végig 
ott maradni – mesélte Szabó Emese. A kulturális és civil ügyek 
tanácsnoka azt is elmondta, a kulturális közfoglalkoztatottak ál-
lítják össze a programokat és ők is vigyáznak a gyerekekre.

Egy-egy alkalommal kézműves feladatokon, csapatverse-
nyeken, filmvetítésen is részt vehetnek a látogatók. Leginkább 
a tavaszi, a nyári és a kora őszi időszakban népszerűek az ösz-
szejövetelek. 

Szabó Emesétől megtudtuk, az időjárás enyhülésével sport-
programokat is rendeznek a foglalkozások keretében. Ke-
rékpártúrára és akadályversenyre is hívják a fiatalokat, akik a 
Sportcentrumban is mozoghatnak majd. A cél minden esetben 
ugyanaz: a település közösségi életének fejlesztése.

Megyeri József 
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Székkutasi  
fiatalok a művészeti 

programban
A Káva Kulturális Műhely 2015 márciusában két évadon 

átívelő, nagyszabású művészeti projektet indított Szélmal-
mok néven. Céljuk, hogy Mindszent, Székkutas, Hódmező-
vásárhely tanyasi/telepi gyerekcsoportjaival társadalmi be-
avatkozásként értelmezhető színházi /drámás aktivitásokat 
indítsanak. 

- Ezek végül három közösségi színházi olyan előadásban érnek 
össze, melyek a helyi közösségek egészéhez szólnak. Reményük 
szerint a drámás és színházi tevékenységek nyomán a résztvevők 
önbecsülése nőni fog, a fiatalok izolációja csökken, kapcsolati 
hálójuk erősödik. Havonta két alkalommal a kétórás drámafoglal-
kozások keretében együtt készülünk, s a gyerekek által előidézett 
élethelyzeteket közösen dolgozzuk fel. Az állandó csoport mellett 
minden hónapban a felsős osztályok is részt vehettek egy-egy drá-
maórán – tájékoztatott Kovács Lászlóné drámapedagógus.

A használt módszerek elemeit gyakorlatban adja át a négy 
színész-drámatanár. Az együttműködő pedagógusok (akik ál-
landó csoportjaink mellett dolgoznak), a partnerintézmények 
pedagógusai és a három település pedagógusai számára 2016 
januárjában tartottak egynapos műhelymunkát, melynek során 
az általuk alkalmazott drámapedagógiai és színházi eszközök-
ből adtak át annyit, amennyi rövid idő alatt befogadható. Céljuk, 
hogy növekedjen azon performatív eszközök száma, melyek al-
kalmazhatók a mindennapi pedagógiai, nevelői munkában.  

A folyamatot művészet alapú kutatás kíséri, melyben fiatal 
drámás szakemberek kutatóként is jelen vannak. 

A programban partnerként vesznek részt a bekapcsolódó he-
lyi civil szervezetek képviselői, akik tervek szerint, a részvételi 
folyamat tapasztalatainak feldolgozásában, terjesztésében is 
közreműködhetnek. Projektben a helyi közösségek kohéziójá-
nak erősödését szolgálja. 2016 áprilisában az elkészült közössé-
gi színházi előadásokat a budapesti MU Színházban is bemutat-
ják.   Megyeri József

Folytatódnak  
az ingyenes edzések

Ebben az évben is díjmentes edzéseket tart a székkutasi 
Sportcentrumban Bagi Mátyás funkcionális tréner. A lako-
sok heti két alkalommal végezhetnek crosstraining gyakor-
latokat.

Bagi Mátyás több mint egy éve tart ingyenes edzéseket Szék-
kutason. Ez idő alatt már népszerűvé vált a crosstraining a köz-
ségben, ugyanis egy-egy alkalommal 25-30 fő látogat el a sport-
foglalkozásra.

A funkcionális tréner és a Székkutas Községi Önkormányzat 
2016-ra is megkötötte szerződését. A település vezetésének támoga-
tásával a kutasiak idén is teljesen ingyenesen járhatnak az edzések-
re, csütörtökönként 18 óra 30 perctől és szombatonként 14 órától.

Egy-egy óra néhány perces bemelegítéssel kezdődik, majd 
a saját súllyal végzett gyakorlatok következnek. A résztvevők 
nyújtással zárnak. Bagi Mátyás szerint a crosstraining azért is jó, 
mert kortól és nemtől függetlenül megtalálja benne a mozgás 
örömét.  Megyeri József

Meghívó

A Székkutasi Olvasókör minden érdeklődőt 
tisztelettel meghív  

a „Kultúrházak éjjel-nappal”  
program keretében

a Művelődési Ház nagytermébe,

2016. február 5-én (péntek) 15 órára teadélutánra,

Dr. Bodnár Károly főiskolai tanár
vetítéssel egybekötött képes úti  

élménybeszámolójára.

Téma: Málta és az Azori szigetek.

Mindenkit szeretettel vár  
az Olvasókör elnöksége.
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Szél István a Rádió 7 január 20-i Napraforgójában jelen-
tette be, hogy Székkutas települése egy újabb díjjal gazda-
godott a falu megújítása miatt.

Székkutas települé-
se legújabb elismeré-
sét a falu megújítása 
miatt kapta – számolt 
be a Napraforgóban az 
örömhírről Szél István 
polgármester, amit a 
településen élők kö-
zös sikerének könyvelt 
el.

Külön kiemelen-
dő, hogy a dél-alföl-
di régióból egyedül 
Székkutast díjazták. 
Kategóriájában elis-
merést kapott még: 
Csikóstöttös (Tolna), 
Csomád (Pest), Dég 
(Fejér), Jászladány 
(Jász-Nagykun-Szol-
nok), Mátraszőlős 
(Nógrád) és Zalaszentiván (Zala). A pályázatokat elbíráló Falu-
megújítási Szakértői Bizottság a belügyminiszter és a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter által kinevezett, a két tárca, az 
állami főépítészek, a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagoza-

- Az óvodások számos programon részt vettek az elmúlt hó-
napokban. A gyerekek szeptemberben a szüreti mulatságon, 
októberben az Idősek Napján, novemberben a jótékonysági 
bálon, decemberben az adventi gyertyagyújtásokon működtek 
közre – mondta Lázár Judit.

Ezen kívül az óvoda is otthont adott rendezvényeknek. 
Almapartit és nyílt napot is tartottak az intézményben, ahol 
a szülők betekintést nyerhettek a kicsik mindennapjaiba.  
Az óvodában felújítások is történtek az elmúlt időszakban. 
Önkormányzati támogatással kicserélték a villanybojlert, 
valamint apróbb javítási munkálatokat is végeztek, melyek 
elengedhetetlenek voltak a kiegyensúlyozott működéshez. 
– Az önkormányzat minden kérésünket teljesítette, és biz-
tosította a szükséges anyagi forrásokat – folytatta az óvoda-
vezető. 

Az óvoda nagy feladat előtt áll. Az új pedagógus életpálya 
modell bevezetésével át kell dolgozni a pedagógusi programot, 
a működési szabályzatot és a házirendet. Ennek szeptemberre 
kell megtörténnie. 

A nagycsoportosok már az iskolára készülnek. A nevelők 
vizsgálják, hogy kik iskolaérettek és kik azok, akiknek még in-
kább az óvodában a helyük.

Természetesen a következő hónapok sem telnek események 
nélkül az óvodában. Február 5-én, pénteken farsangi mulatsá-
got rendeznek, majd a március 15-i megemlékezés következik. 
Ezt a húsvét és az anyák napja követi, majd június 4-én a nagy-
csoportosok búcsút vesznek az intézményből.

Jelenleg két csoportban 40 gyermek jár óvodába Székkuta-
son.

Megyeri József

Újabb elismerés Székkutasnak!
tának és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből, 
összesen 9 főből állt, amelynek elnöke Madaras Attila (Belügy-
minisztérium) volt.

Idén valamennyi 
pályázó teljesítette a 
jogosultsági kritériumo-
kat, azaz rendelkezett 
megfelelő minőségű 
településfejlesztési kon-
cepcióval, illetve jogsza-
bályoknak megfelelően 
készült, hatályos telepü-
lésszerkezeti tervvel és 
helyi építési szabályzat-
tal. Ezt részükre az illeté-
kes állami főépítész iga-
zolta. Sosem volt még 
ilyen magas a beadott 
pályaművek színvonala, 
ami viszont jelentősen 
megnehezítette a dön-
téshozatalt.

Szél István elmond-
ta, hogy a bíráló dele-

gáció egy egész napot töltött a településen, hogy szemrevételez-
zék a fejlesztéseket, valamint megvizsgálták a későbbi évekre 
vonatkozó koncepciót is. Mindezek alapján emelték ki a telepü-
lést, és kapta meg a Falumegújítási Díjat. ÉR.

Zajlik az élet az óvodában
Mozgalmasan telt a 2015/16-os nevelési év első féléve a 

székkutasi Líbor Ilona Óvodában. Ennek kapcsán Lázár Ju-
dit óvodavezetővel beszélgettünk.
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Sportolók báloztak 
Székkutason

Január 23-án, Székkutason a Tömegsport Klub Székkutas 
szervezésében zenés esttel emlékeztek meg az elmúlt év tel-
jesítményeiről.

Hódmezővásárhelyen már régóta hagyománya van annak, 
hogy ilyenkor báli szezon van. Idén Vásárhelyen is megrende-
zik a Sportbált, így a Tömegsport Klub Székkutas úgy gondolta, 
hogy Székkutason is szükség lenne egy ilyen rendezvényre.

„Kicsit kevés idő volt a szervezésre, ezáltal lehetett volna 
nagyobb a létszám, de így is összegyűltünk több mint 80-an. 
Mindenképpen szeretnénk hagyományt teremteni ezzel az 
eseménnyel. Nagyon bízom benne, hogy mindenki jól érezte 
magát nálunk. Szeretném megköszönni Székkutas Községi Ön-
kormányzat és Szél István polgármester támogatását, valamint 
szeretném megemlíteni Olasz Mónikát, aki szintén nagy segít-
ségünkre volt a bál megszervezésében” – mondta el Horváth 
Zoltán, a klub elnöke.

Az est folyamán a helyi általános iskola 6. osztályos tanulói 
tartottak táncbemutatót, a talpalávalót pedig a Gazsó & Szűcs 
Duo szolgáltatta.

A megjelentek arcán látszott, hogy nagyon örülnek, hogy egy 
ilyen rendezvényen vehetnek részt, és igazi szórakozás, kikap-
csolódás volt ez számukra.

Sz.Viktor

Vádemelés  
a székkutasi férfi 

ellen
A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt az-

zal a székkutasi férfival szemben, aki 2015. augusztus 24-én 
bántalmazott egy közmunkást.

A vádirat szerint a vádlott, mint a közmunkásként dolgozó 
sértett munkahelyi vezetője a fenti napon a Székkutas külterüle-
tén végzett munkálatok során arra kérte a brigádja tagjait, hogy 
az összeszedett és beszállítani kívánt hagymát segítsenek a fa-
luban lepakolni. 

A sértett ezen kérésre kijelentette, hogy ő ebben nem se-
gít, majd ezt követően vita alakult ki közte és a vádlott között, 
melynek során a vádlott a sértettet földre lökte, majd őt három 
alkalommal ököllel arcon ütötte. A vádlott ezt követően a továb-
bi bántalmazással felhagyott és a helyszínről az általa vezetett 
traktorral eltávozott.

A sértett a vádlott által elkövetett bántalmazás következtében 
8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség a vádlottat garázda-
ság vétségével, valamint könnyű testi sértés vétségével vádolja. 
A vádlott bűnösségének kérdésében a Hódmezővásárhelyi Já-
rásbíróság fog dönteni.

Forrás: szegedma.hu
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Minden jog fenntartva!

Családi események
December hónapban:

Születés: nem volt
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Buzi Imre, Dévai Ferencné Hegedűs Lídia, 
Fazekas Mihály, Mucsi Andrásné Labádi Ida Rozália és 
Olasz Bálint.

Kulturális 
tapasztalatcsere

A székkutasi civil szervezetek és intézmények január 17-
én, délután megtartották hagyományos Kulturális Kerekasz-
tal megbeszélésüket.

A Művelődési Házban gyűlt össze a település összes civil szer-
vezetének és intézményének képviselője, hogy megvitassák az 
elmúlt év tapasztalatait, mi volt, ami sikerként könyvelhető el, 
illetve mi az, amin változtatni érdemes.

A tavalyi esztendő kulturális szempontból igencsak nyüzsg-
őre sikeredett: akadt, amikor hetente volt egy-egy esemény a 
faluban. A tanácskozás egyik konklúziója így az volt – és ezt a je-
lenlévőkhöz visszaérkező lakossági észrevételek is alátámaszt-
ják -, hogy a kevesebb néha több.

– Figyelembe kell venni a falu méretét, kulturális befogadó-
képességét. Ez nem azt jelenti, hogy programokat, rendezvé-
nyeket megszüntetünk, hanem átgondoltabban csoportosítjuk 
őket, egy-egy kisebb megmozdulást egy nagyobbhoz kapcso-
lunk, így nem töredezik annyira szét a kulturális naptár – fogal-
mazott Szabó Emese, a kulturális és civil ügyek tanácsnoka, aki 
egyben az ülés levezető elnöke is volt.

A tanácskozás arra is alkalmat adott, hogy az egyes intéz-
mények, szervezetek összehangolhassák programjaikat, elke-
rülve ezzel az esetleges ütközéseket. Erre szükség is volt, hi-
szen a 2016-os esztendő is számos rendezvényt rejt magában: 
a programnaptár már elkészült. Több évfordulót ünnepel a 
település. Például kiemelten foglalkozik az idén a község Mur-
gács Kálmánnal, illetve 90 évvel ezelőtt szentelték fel a Refor-
mátus Templomot, valamint a Vásárhely-Kutasi Tornaklubnak 
is lesz egy jubileuma, és természetesen nem maradhat el a 
Főtéri Falunapok sem.

A legközelebbi esemény január 30-án lesz. Ekkor a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából színházi előadást nézhetnek meg az 
érdeklődők, amelynek már tavaly is nagy sikere volt.

ÉR.

Fát kaptak  
a rászorulók

99 erdei köbméter fát osztott szét Székkutas Község Ön-
kormányzata. 

Az idei télen 99 erdei köbméter fát kapott a Belügyminiszté-
riumtól Székkutas. – Az önkormányzat a helyi rászorulók között 
osztotta ki a tüzelőt, még karácsony előtt. Összesen 119 család 
részesült támogatásban – tudtuk meg Rostás Péter alpolgár-
mestertől. Azok a családok kaptak fát, akiknél az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el az 57 ezer forintot. Az egyedül élők eseté-
ben ez a szám 71.250 forint.

Megyeri József 


