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A vérvételi díj is szóba került a fórumon
Április 13-án lakossági fórumot tartottak Székkutason, a 

Gregus Máté Általános Iskola aulájában. Az eseményen Szél 
István polgármester tájékoztatta a lakosokat az aktualitások-
ról, akik kérdésekkel is előálltak. Elsősorban a kommunális 
adó emelése és vérvételi díj kérdését firtatták a résztvevők.

A polgármester beszélt a szennyvíztisztító telepről, amelyet 
ünnepélyes keretek között adtak át a településen. Szóba került, 
hogy a rendszerre történő rákötési hajlandóság több mint 70%-os, 
április 28-ig pedig még mindenkinek lehetősége van a rákötésre.

A tervek szerint májusban az Egészségház fejlesztése is 
megtörténik, egy 100 millió forintos beruházás keretében. Bel-
ső és külső átalakítások, energetikai korszerűsítés történik, 
felújítják a mosdókat, az orvosi szobát és a kiszolgáló helyisé-
geket is. Egy másik pályázat keretében az eszközpark fejlesz-
tését is szeretnék megvalósítani, 5-8 millió forintos összegből. 
Az utóbbi hetekben két egészségügyi szűrést is rendeztek az 
épületben, a Tanyafejlesztési program keretében, utóbbi ren-
dezvényekre a településen élőket is várták. A visszajelzések 
alapján színvonalas és hasznos volt a program, amelyet ősszel 
szeretnének folytatni, ahogy az előző években is történt.

A Területi Operatív Program keretében a belterületi vízelve-
zető projekt is megvalósulhat, bruttó 220 millió forintból. Ennek 
keretében a Gregus Máté utcát és a Temesvári utcát teljes egé-
szében rehabilitálnák és hasonlóan járnának el a köztes utcákon 
is. Betonmedrű árkokat alakítanak ki az érintett szakaszokon – a 
polgármester kiemelte, hogy a kérdés a Gregus utcán stratégi-
ai jelentőségű, hiszen ez a rész több utca belvízét gyűjti össze. 
A munkálatok során 150 betonbejárót bontanak fel, szinteznek 
újra, a tervek szerint a munkálatok jövő tavasszal, esetleg nyá-
ron zárulhatnak. A nem önkormányzati tulajdonú Nagymágocsi 
úton is folytatják az első ütemet, ott földmedrű árok készül.

Szél István beszámolt arról is, hogy a polgármesteri hivatallal 
szemközi lángossütő és annak környezete is megújításon esik 
át májusban. A lángossütő mellett másik három, hasonló mé-
retű épületet húznának fel, ezeket pedig szeretnék bérbe adni, 
ennek gazdaságfejlesztő hatása lehet és bevételi forrást is jelen-
tene a település számára.

A tervek szerint megtörténik a művelődési ház és az önkor-
mányzati épületek energetikai felújítása, több mint 100 millió fo-
rintból, a pályázat beadási határideje június 7-én esedékes, az ön-
kormányzat munkatársai jelenleg is ezeket a terveket készítik elő.

2017-ben tervezik a település közvilágításának korszerűsíté-
sét, LED-es megoldásra váltanának, amely energiatakarékos-
ságból is fontos lépés lenne, de a fényerő is javulna.

A beszámoló szerint folytatódik a faültetés is, idén eddig 400 fát ül-
tettek, emellett pedig az öreg fák és a nagy fák felülvizsgálata is zajlik. 
A képviselő-testület elfogadta az aszfaltozási munkálatok kivite-
lezőjét is, ezt a Duna Aszfalt végezheti augusztustól, minden ut-

cán akár érintettek voltak a csatornázási munkálatok kapcsán, 
akár nem. A tervek arról is szólnak, hogy cserélnék a települé-
sen található KRESZ táblákat, modern, foszforeszkálós táblákra.

A lakosok járdafelújításra is számíthatnak, 5-8 millió forint 
közötti értékben újulhatnak meg az önkormányzati tulajdonban 
lévő járdák, majd később hasonló értékben a lakosok rendelke-
zésére is áll építőanyag.

A tervek között szerepel egy műfüves labdarúgópálya építése 
is, az MLSZ egyik pályázata keretében, ez 32 millió forint érték-
ben valósulhatna meg, amelyhez az önkormányzat részéről 10% 
önrészre van szükség.

A településen egy vágópont is elkészülhet, ez ügyben hét 
környékbeli önkormányzat fogott össze, a 100 millió forintos 
beruházás központja Székkutason lenne, ezzel pedig újabb 10 
munkahelyet teremtenének.

A lakosok részéről a zöldterületeket és azok rendben tartását 
érintő kérdések is felmerültek. Néhányan az öreg platánfák ki-
vizsgálását sürgették, jelezve, hogy van hely, ahol nagyobb ágak 
is letörtek már, ezek pedig a vélemények szerint életveszélye-
sek is lehetnek.

A jelenlévők között akadt olyan is, aki nehezményezte a 
kommunális adó megemelését, ami 10 ezer forint lett. Felme-
rült a kérdés, hogy a befolyt összegből mire költ a település. Szél 
István beszámolt róla, hogy a pénzből a külterületi utak grédere-
zésére is fordítottak, a tanyagondnoki és az iskolabusz szolgálat 
fenntartására is jutott, valamint a zöldterület karbantartására, 
az intézmények működtetésére és fenntartására is költöttek. A 
település első embere szerint a több adó, több szolgáltatást is 
jelent, az elmúlt 6 évben ugyanis sokkal több ilyet tud nyújtani 
az önkormányzat.

Ennek kapcsán Szél István a június 1-től bevezetendő új hulla-
dékgazdálkodási rendszerről is beszélt. A kutasiak is három kukát 
kapnak, amelyek chipekkel lesznek ellátva, várhatóan a szemét-
szállítási díjakon így spórolniuk is lehet. A rendszer bevezetéséig 
azonban lakossági kérésre létesítenek egy zöldhulladék tároló 
helyet, ez várhatóan május második napjától történhet meg.

Fontos téma volt az április 1-től bevezetett vérvételi díj is. A la-
kosoknak ezt a házhoz érkező vérvétel esetében kell fizetniük, a 
mértéke 1000 forint. Volt, aki sokallta ezt a díjat. Ezzel kapcsolatban 
Dr. Bakos Attila képviselő, háziorvos válaszolt. Elmondta, hogy va-
lóban sokak által kellemetlen kérdésről van szó, azonban vélemé-
nye szerint a kiszálló nővérek bérezését el kell látni, ezért a plusz 
szolgáltatásért pedig fizetni kell, ahogy az akár a mesteremberek 
kiszállása esetében is történik. Az egészség biztosító nem fizeti, a 
béreket azonban valakinek meg kell fizetnie, ráadásul a dolgozók 
számára túlóráról van szó. Hozzátette, hogy mások is vesznek vért 
hasonló módon, sokkal drágábban teszik ezt, illetve kiemelte, hogy 
a rendelőben történő vérvétel továbbra is ingyenes, holott más te-
lepüléseken bevett szokás ezért is pénzt kérni.

A háziorvos beszélt arról is, hogy az új rendszer szerint heti 
kétszer van vérvétel – hétfőn és szerdán – viszont ezeken a 
napokon véges számú beteget tudnak fogadni, mivel limitált 
mennyiségű csővel dolgoznak, ezért akad olyan, hogy van, aki-
től későbbi időpontban tudják levenni a vért.

A lakossági fórum végeztével Szél István arról is beszámolt, 
hogy 1 millió forintot – önkormányzati pénzből – szeretnének a 
temetőre is fordítani, meszelés, világításjavítás és előtér felújítás 
szerepel a tervek között, de a vízvételt és a szeméttárolást is 
szeretnék javítani, valamint tujákat is ültetnének a temetőnél.

- Hacsak ezek a problémák egy településen, akkor azt gondo-
lom, jó úton járunk. Ha az egyéni problémákat meg tudjuk olda-
ni, akkor mindenki pozitívan tud vélekedni a település életével 
kapcsolatban – összegzett Szél István polgármester.

szcs
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Ünnepélyes telepátadó
Április 13-án tartották a „Székkutas község szennyvízel-

vezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztése” nevű, 
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosító számú projekt kap-
csán elkészült új szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadó-
ját. Lázár szerint a fejlesztéseknek köszönhetően a lakosok-
nak helyben van a Mennyország.

A 2008-tól elkezdődött 
álom Székkutason április 
13-án ünnepélyes formában 
beteljesült. Az ünnepség 
kezdetén közösen elénekel-
ték a Himnuszt a Nyugdíjas 
Klub dalkörének közremű-
ködésével. 

Ünnepi beszédet mon-
dott Szél István polgármes-
ter. 

Megköszönte Lázár János 
és a magyar kormány hatha-
tós segítségét, hogy a közel 
két milliárd összköltségű 
beruházás 100%-os támo-
gatásban részesült. Külön 
köszönettel illette a lakos-
ság türelmét és hozzáállá-
sát. Elmondta, hogy eddig 
a lakosság 75%-a kötött rá a 
hálózatra, de azt is megálla-
pította, hogy ez a szám folya-
matosan növekszik.

Itt érdemes feleleveníte-
ni egy korábbi értesülésünk 
részleteit: a próbaüzem ideje alatt nem kell senkinek csatorna-
díjat fizetni, annak letelte után, 2016. május 1-től, az akkor érvé-
nyes szennyvízcsatornadíj fizetendő. Ez akkor bruttó 296 forint 
volt. Aki eddig az időpontig nem köt rá a hálózatra 1800 Ft/m3 
környezetterhelési díj fizetésével kell, hogy számoljon.

Végül a polgármester leszögezte, hogy idén augusztusban 
fel tudják újítani a teljes belterületi, szilárd útburkolatú utakat 
Székkutason, ugyanis a tavalyi év végén 100 milliós kormányzati 
támogatást kaptak erre. Ebbe beletartozik a közlekedési táblák 
beszerzése, önkormányzati ingatlanok és intézmények szeny-

nyvíz-rákötésének kiépítése, valamint a csapadékvíz elvezető 
csatornák felújítása is – vette számba Szél István. „A mai nap 
az ünnepé, de holnap folytatjuk az elkezdett munkát” – zárta 
beszédét a polgármester.

Ezt követően Lázár János, Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter, a térség országgyűlési képviselője tartotta meg beszé-

dét. Gratulált a település fejlődéséhez, és az ott lakók türelmé-
hez is. Országos szinten arról számolt be, hogy a rendelkezésre 
álló forrásokból, hét év alatt mintegy 5 millió magyar honfitár-
sunk szennyvízkezelést tudták megoldani. Jó szövetséges vi-
szonynak nevezte a kormány és Székkutas kapcsolatát, hiszen: 

„a polgárokban itt megvan a kezdeménye-
zés, tudják, hogy milyen újabb és újabb cél-
jaik vannak.”

Ezt követően Fodor Artúr, a kivitelezés 
vezetője foglalta össze a projektet: a tele-
pülésen 10 km új gerinc vezeték, illetve 1,4 
km nyomóvezeték megépítésére került sor. 
Emellett elkészült 619 db házibekötés és 5 
db szennyvíz átemelő. A Duna Aszfalt Kft. az 
út és bejáró helyreállításokat végzi ezekben 
a napokban is. A 2015. március 9-i mun-
kakezdés után a vállalkozó határidőre tel-
jesítette az építést. A település több pontján 
okozott nehézséget az építkezés során a bel-
víz. Az útfelbontásokkal és a helyreállítások-
kal járó kellemetlenségekkel kapcsolatosan 
a lakosság megértő volt és pozitív hozzáál-
lást tanúsított. Székkutason 619 új bekötés, 
3 öblözet, 1 új szennyvíztisztító telep, 10 kilo-
méter új csatornahálózat és 5 darab átemelő 
valósult meg.

Majd átvágta a nemzeti színű szalagot Lá-
zár János és Szél István, ezzel jelképesen átadva az új telepet a 
lakosságnak.

Az érdeklődők körbejárhattak a telepen, és megtekinthették 
a beruházás eredményét. A rendezvény moderátora Herczeg 
Sándor volt. G.
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Szűrőnapot rendeztek Székkutason
Az elmúlt időszakban harmadik alkalommal rendeztek 

egészségügyi szűrőnapot Székkutason. Az Egészségházban 
rendezett programon az EVP Programiroda munkatársai, 
valamint dr. Bakos Attila háziorvos is részt vett. A szűrések 
iránt most is sokan érdeklődtek.

Vérvétellel, dietetikai és életmód tanácsadás-
sal, csontsűrűség méréssel, szív és érrendszeri 
valamint daganatos betegségek szűréseivel várták 
szombaton délelőtt a székkutasiakat a helyi Egész-
ségházban.

Ez alkalommal az Egészséges Vásárhely Prog-
ram – Egészségfejlesztési Iroda közreműködésé-
vel valósult meg a program, amely egy két millió 
forintos pályázati támogatásból jött létre, tudtuk 
meg Szél Istvántól, Székkutas polgármesterétől. 
Az EVP és a helyi önkormányzat együttműkö-
dése már a korábbi években is jellemző volt, a 
kutasi egészségfejlesztési koncepciónak fontos 
elemét képezik ezek a szűrések, amelyeket már 
a korábbi években is több alkalommal lebonyo-
lították.

„Igyekeztünk ezúttal házhoz hozni a szűrést, 
hogy az érdeklődőknek ne kelljen kilométereket 
utaznia Vásárhelyre vagy Orosházára. A jövőben 
pedig szeretnénk az igényekhez alakítani az egész-
ségügyi programjainkat” – fogalmazott a polgár-
mester.

„Hosszú távon mindenképpen szerencsés len-
ne, ha az egészségügy erősödne, fontos a szűré-
sekre való odafigyelés, az ezeken történő megje-
lenés. Ha időben észrevesszük sokkal könnyebb 
megelőzni a bajt, hiszen egy alig égő háztetőt is 
könnyebb eloltani, mint egy lángoló tetőt” – tette 
hozzá Dr. Bakos Attila, a település háziorvosa.

A szűrések és az azokon történő részvétel ha-
zánkban meglehetősen gyerekcipőben jár, viszont 
Székkutason igyekeznek megragadni minden 
lehetőséget ezek népszerűsítésére. Ennek kö-
szönhetően a korábbi években jó eredményeket 
sikerült elérni, sokan vettek részt a különféle szű-
réseken, több esetben komolyabb betegségek ki-
alakulását is sikerült megelőzni.

A kutasiak körében a legnagyobb problémát 
a magas vérnyomás okozza, a lakosok csak nem 
fele küzd ezzel a betegséggel. 200 fő felett van 
a cukorbetegek száma is, ez a szám pedig, ha 
lassan is, de évről-évre növekszik. A háziorvos 

elmondása szerint a krónikus légúti megbetegedések is jel-
lemzőek, elsősorban a dohányosok körében, valamint aszt-
mások is akadnak, de daganatos betegségek is előfordulnak.

Gyurisné Pethő Zsuzsanna, az EVP-Egészségfejlesztési Iroda 
programigazgatója elmondta, hogy a mostani pályázatban el-
sősorban a tanyasi emberek szűrésére szerették volna a hang-
súlyt helyezni. Beszélt arról is, hogy a székkutasiakkal évek óta 
jó a kapcsolatuk és habár a szűréseken sokszor már ismerős 
arcok jelennek meg, azért mindig akadnak olyanok is, akik el-
sőként vesznek részt ezeken a programokon. Hozzátette, hogy 
a vásárhelyi prevenciós rendelőbe is várják az érdeklődőket, 
ahová külön is érdemes lehet ellátogatni, hiszen ott egy hosz-
szabb életmód tanácsadásra nyílik lehetőség így az személyre 
szabottabb.

„A kutasiak mindig aktívak, most is sokan jelentek meg, ha-
bár nem bántuk volna, ha még többen érkeznek a mai napon. 
Az önkormányzattal és dr. Bakos Attila háziorvossal jó a kap-
csolatunk, de egyénileg is igyekszünk szűréseket szervezni a 
településen.”

szcs

A Községi Könyvtárban  
az alábbi folyóiratokat lehet helyben olvasni: 

 

Felnőtt: Délmagyarország, Ötlet mozaik, Praktika, GameStar, Nők lapja,   Príma Konyha,  

Otthon, Magyar idők,   Kreatív ötletek, Könyvtári levelezőlap, Herbáció 

Gyermek: Dörmögő Dömötör, Tappancs ovi 

A friss lapszámokat itt helyben,  

régebbi folyóiratszámainkat kikölcsönözve olvashatja el kényelmesen, otthon. 
 

Negyedévente érkeznek új könyvek minden korosztály számára! 
 

Gyerekek!  Mese-fotelt, új fejlesztő játékokat kapott a könyvtár, gyertek el, próbáljátok ki! 

Nyitva tartás: 

hétfőtől – csütörtökig: 8 – 12; 12,30 – 16,30 

péntek: 8 – 14; szombat: 8 – 10 óráig 

Elérhetőség: 62/593-055 

konyvtar@szekkutas.hu 
 

Könyvtári hírek: 

A Községi Könyvtár 2016. március 23-án Székkutas Község Önkormányzat és a Somo-

gyi-könyvtár anyagi támogatásával „Húsvéti kavalkád” címmel kézműves délutánt ren-

dezett a helyi óvodásoknak és iskolásoknak a Művelődési Ház nagytermében. A legki-

sebbeket játszósarok várta, a nagyobbak is jól szórakozhattak a csapatversenyen. Aki 

pedig ajándéktárgyakkal, díszekkel akart az ünnepre készülni az nehezen tudott válasz-

tani a lehetőségek közül. Többek között volt húsvéti színező, tojásfestés, papírcsibe és 

papír nyuszi készítés. A kézimunka szakkörös néniktől a karkötő készítését és a tojás-

minta hímzését sajátították el. Az érdeklődők megcsodálták az ünnepi képeslapokból 

rendezett színvonalas, gazdag kiállítást. Mivel szorgosan és dolgosan telt a délután, 

mindenkinek nagyon jól esett a felkínált tea, szendvicsek, és az egészséges táplálkozás 

jegyében készített zöldségtálak.  

Köszönjük a támogatóknak, a közreműködőknek ezt a tartalmas és vidám délutánt! 
 

A Székkutasi Olvasókör és a Községi Könyvtár közös rendezvénye volt a Költészet nap 

április 11-én. A rendezvény a Nyugdíjas Klub tagjainak szavalataival kezdődött, majd 

képes előadást néztünk, hallgattunk Murgács Kálmán nótaszerző dalairól. Ezt követően 

az általános iskolás diákok különböző feladatlapokon tesztelhették tudásukat magyar 

költőkről és verseikről. Köszönjük a Nyugdíjas Klub lelkes tagjainak és az iskola di-

ákjainak az aktív közreműködést. 
 

A Községi Könyvtár szervezésében, és a szegedi Somogyi-könyvtár támogatásával el-

jött a helyi óvodába április 18-án, Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-

énekes. „Holdpásztor” című verses, játékos, zenés interaktív elődadása elvarázsolta és 

énekre késztette az ovisokat.  Köszönjük a Somogyi-könyvtár támogatását. 
 

Szilágyiné Fejes Ildikó 

           könyvtáros 
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Az együttműködés töretlen Székkutason
Sajtótájékoztatót tartott Székkutason, Szél István pol-

gármester és Kiss Sándor, a SZEFO Zrt. vezérigazgatója, a 
településen egy éve zajló együttműködés további fejlemé-
nyeiről. Jelenleg húsz embernek tudtak új munkahelyet te-
remteni.

A SZEFO Zrt. jelenleg húsz embernek tud munkát biztosí-
tani az április 11-én bemutatott seprűkötési munkaállomáson. 
Ez a második fázisa az együttműködésnek (az első a gyógynö-
vény válogatás és csomagolás), az önkormányzat ehhez öt és 
félmillió forinttal járult hozzá. Ezt a pénzt az emberséges és jó 
munkakörülmények kialakítására is fordítják.

A seprűkötők közül sokan jöttek a közmunka világából és 
léptek át ebbe a programba, a keresetük nagyjából húszezer 
forinttal több itt. Vannak munkakezdők és nyugdíjhoz közel 
álló emberek is, akik ezentúl ezt a munkát végzik majd.

Kiss Sándor hozzáfűzte, hogy külön büszke arra, hogy ebből 
a húsz főből ketten diplomás végzettségűek, heten érettségi-
zettek és hatan szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Kapás Jánosné a közmunka programból került át a seprű-
kötésbe, és nagyon meg van elégedve ezzel az új munkával, 
amit nyolc órában kell végeznie. Kicsit nehéznek tartja, de job-
ban érzi itt magát, és a keresete is több. sk

A Székkutasi  
Kismackó  

Családi Napközibe 

és 

a Líbor Ilona Óvodába 

a beiratkozás időpontjai  
az alábbiak:

2016. május 11.  
8:00-16:30

2016. május 12.  
8:00-16:30

Bővebb információ 

a www.szekkutas.hu 

oldalon. 

Apró hirdetés
Vakcinázott fehér, húshibrid és nagytestű sárga, 
kettőshasznosítású előnevelt csibe állatorvosnál 

előjegyezhető. Telefon: 0630/360-6662
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A SZÉKKUTASI 
EMLÉKHÁZ  

MÁJUSI PROGRAMJAI
Május 4. (szerda) 8-12 óráig: Májusfa-készítés az 

általános iskola tanulóival. A Májusfa története.
Május 6. (péntek) 15 óra: Közös kerékpártúra 

a település öreg fáihoz „A madarak és fák napja” 
alkalmából gyermekek és felnőttek részére. (Felnőtt 
kísérőkre mindenképpen számítunk!)

Május 13. (péntek) 15 óra: Pünkösdölő a „nagy-
mosás” jegyében. Mosás teknőben, szappanfőzés 
üstben, zsebkendő hímzés a Kézimunka Szakkör 
közreműködésével, régi konyhai falvédők kiállítása, 
„Pünkösdi Király” választás.

Május 5-től-28-ig: Régi idők családjai címmel 
fényképkiállítás az Emlékház családi-, női porté-, és 
gyermek fotóiból. A kiállítás megtekinthető: minden 
hétköznap 8 órától 16 óráig.

Május 13-tól – június 12-ig: Konyhai falvédő-ki-
állítás. Megtekinthető: minden hétköznap 8 órától 16 
óráig.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és 
várunk programjainkra!

A belépés díjtalan!

HASZNÁLTÁRU PIAC  
ÉS BABA-MAMA BÖRZE

Ha túl sok ruhanemű, játék, vagy egyéb használati tárgy gyűlt össze otthonában, 
amit már nem tud hol tárolni, és szeretne túladni rajtuk, hozza el a használtáru piacra! 

A vásár nem korosztályhoz kötött; bárki bármilyen használt árut hozhat!
Lehetőség nyílik arra is, hogy már nem használt ruháit, tárgyait ingyen felajánlja, így sok családon segíthet. 

A felajánlott ruhák a helyszínről ingyenesen elvihetők!

Helyszín: Művelődési Ház nagyterme
Időpont: 2016. május 14. (szombat) 8 óra

Eladói szándékát vagy felajánlását kérjük, jelezze legkésőbb 
május 10-ig a következő telefonszámok egyikén:   

Szabó Emese: 06-20/233-1388, 06-30/479-6522

Dovalovszki Dalma: 06-30/437-28-03

Eladókat és vevőket egyaránt 
szeretettel hívunk és várunk!

A helyszínre érkező 
kisgyermekeket játszósarok várja!

FELHÍVÁS
A Székkutasi Emlékház és a Székkutasi Kézimunka Szak-

kör közös pünkösdi programjának keretében konyhai fal-
védő-kiállítást szervez. Ezúton kérjük a tisztelt lakosság se-
gítségét a kiállítás anyagának kialakításához, bővítéséhez! 
Amennyiben van saját tulajdonában, vagy ismerőseinél 
kézzel hímzett, verssel vagy szállóigével is ellátott konyhai 
falvédő, és azt szívesen felajánlaná a kiállítás idejére, kér-
jük, legkésőbb május 6-ig jutassa el azt, névvel és címmel 
ellátva, az Emlékházhoz! 

A kiállítás megtekinthető: május 13-tól június 12-ig. 
Minden felajánlást köszönettel veszünk!

A falvédők minden hétköznap 8 órától 12 óráig leadha-
tók, és a kiállítás után ugyanebben a nyitvatartási időben 
átvehetők az Emlékháznál.

További információ:
Szabó Emese: 06-30/479 6522

Juhász Nagy Józsefné: 06-30/626 7317
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Iskolai hírek

Kisállat-simogató
Április 20-án, szerdán a Székkutasi Emlékház kisállat-si-

mogatóra hívta a település gyermekeit, ahol a ház körül élő 
kisállatok természetes környezetben, az Emlékház kertjében 
várták a kis látogatókat. 

A gyerekek megismerkedhettek a háziállatokkal, a díszálla-
tok bizonyos fajtáival, betekintést nyerhettek a méhészet mes-
terségébe, virágmagot ültethettek, és ismereteket szerezhettek 
a régi idők állattartásáról és az ahhoz kapcsolódó szokásokról. 
A programra ellátogattak a helyi általános iskola alsó tagozatos 
diákjai, a Libor Ilona óvoda mindkét csoportja, valamint a Kis-
mackó Családi Napközi kisgyermekei. 

A Székkutasi Emlékház ezúton mond köszönetet mindazok-
nak, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a 
program sikeres legyen!

 Külön köszönet:
A Gregus Máté Kertbarát Körnek: Kis Sándornak, Mihály Fe-

rencnek és Varga Lászlónénak
Olasz Jánosnénak
Ifj. Deák Jánosnak és családjának
Kis Lászlónak és családjának
Id. Lászlai Ferencnek, Ifj. Lászlai Ferencnek és családjának
Németh Vilmosnénak

Versenyeredmények

Iskolánk tanulói az elmúlt hónaphoz hasonlóan áprilisban 
is szépen teljesítettek a különböző megmérettetéseken. Ápri-
lis 6-án, a városi alsós versmondó versenyen Nagy Adrienn 2. 
osztályos, Gugcsó Mirtill 3. osztályos és Balázs Zénó 4. osztályos 
tanuló vett részt. Zénót szép versmondásáért külön díjjal jutal-
mazta a zsűri, Mirtill pedig I. helyezést ért el, így bejutott a me-
gyei döntőbe. Április 14-én Szentesen Csongrád megye legjobb 
27 alsós versmondója között ügyesen helyt állt tanítványunk.  A 
városi alsós matematika versenyen is képviseltette magát isko-
lánk, a helyesírási versenyen Matudai Roland 4. osztályos tanuló 
V. helyezést ért el.

A napokban kaptuk a végleges eredménylistát a Bendegúz 
nyelvészverseny megyei döntőjéről, ahol – mint előzetesen hírt 
adtunk Bajnóczi Fanni 6. helyezést ért el –  Bánfi Kata (7.o.) és 
Dóda Gréta (8.o.) is a 9.helyen zárt.

A Városi Diákolimpián is szép siker született. A III-IV. korcso-
portos leány labdarúgásban iskolánk csapata I. helyezést ért el, 
így április 21-én a megyei döntőben is bizonyíthatnak Csongrá-
don. Csapattagok: Bajnóczi Regina, Matók Kitti, Pap Szimonetta 
(5.o.), , Kosztolányi Diána,Kovács Enikő, Radnai Dorina (6.o.), 
Schneider Krisztina(7.o.), Csorba Kitti, Danka Gabriella, Daraki 
Zsanett, Dóda Gréta, Kiss Beatrix, Laczi Hanna (8.o.). 

Az Emlékpontban megrendezett városi történelem verse-
nyen 4 tanulónk vett részt.

A szép eredményekhez gratulálunk mindenkinek!

Projektek

A tanévet átfogóan, hétről hétre valósítjuk meg a „Természeti 
értékeink a művészetekben” című NTP –KKI-B-15-0039 számú 
projektet. A tanórán kívüli tehetséggondozó programban 15 fő 
tanuló vesz részt heti egy alkalommal a műhelyfoglalkozásokon. 
A gyerekek olyan feladattípusokkal és eszközökkel ismerked-
nek meg és olyan technikákat sajátítanak el, amelyre a tantárgyi 
keretek nem adnak lehetőséget. Az alkotások egy része realista 
tanulmányrajz, míg másik része kreativitást és fantáziát igény-
lő feladat. Az egyetlen közös minden munkában, a természet, 
mint alaptéma, amelyet a lehető legváltozatosabban dolgoznak 
fel a gyerekek. A tavasz és a jó idő kiváló alkalmat jelent a sza-
badtéri rajzolásra és festésre, amely már önmagában is igazi 
kaland, ehhez járul még az alkotás öröme. A művészeti tevé-

Tisztelt  
Székkutasi Polgárok!

Az Alföldvíz Zrt. 2016 februárjában arról tájékoztatta 
Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testületét, 
hogy a szennyvíztelep használata miatt fizetendő vízter-
helési díjat tovább számlázza a lakossági felhasználókra. 
A képviselő-testület ezzel nem értett egyet. 

Az Alföldvíz Zrt. 2016. április 4-én úgy határozott, hogy 
a lakossági felhasználókra a köbméterenként fizetendő 
8,82 Ft/m3 vízterhelési díjat nem érvényesíti, hanem saját 
költségként számolja el. 

kenységet természetjáró túrák teszik még színesebbé, melynek 
során a gyerekek - a fotózás rejtelmeivel ismerkedve – a termé-
szet évszakonkénti változásait is megörökítik a kakasszéki tónál 
és a kardoskúti pusztában is.

Az éves alkotómunkát kiállítással és egy háromnapos kép-
zőművészeti táborral fogjuk zárni.

A Szélmalmok projekt – mely a Káva Kulturális Műhely színé-
szei irányításával egy éve tartó programsorozat- a záró szakaszá-
hoz érkezett. Április 9-én mutatták be a 8. osztályosok a dráma-
tanáraikkal közösen a Kártyavár című színpadi játékot, mely a 
kamaszok lelkivilágát, problémáit, gondolatait dolgozta fel.

Április 21-24. között Budapesten a Részvétel Hete című ren-
dezvényen szerepelnek ugyanezzel a darabbal a diákok, s a 
2015 májusa óta tartó pályázat lezárul.

Patyi Éva
tagintézmény-vezető
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Minden jog fenntartva!

Családi események
Március hónapban:

 
Születés: Héjja Anita és Horváth Lászlónak László utóne-
vű gyermeke.
 
Házasságkötés:  nem volt
 
Elhalálozás: Bubela Györgyné Bali Etelka, Hódi János, 
Maczelka István, Makóné Olasz Hajnalka, Pap József-
né Szepesi Borbála Rozália és Tóth Pálné Hocsi Margit 
Julianna.

Megvan az aszfaltozás 
kivitelezője 

Rendkívüli testületi ülésen döntöttek a képviselők Szék-
kutason az április 8-i napon többek között arról, hogy ki-
választották a nyolcvan millió forint összértékű aszfaltozási 
beruházás kivitelezőjét. A döntésekről Szél István polgár-
mester számolt be.

Az aszfaltozási beruházás idén augusztusban kezdődik el, a 
szennyvízberuházás után, önkormányzati és kormányzati támo-
gatás jóvoltából, a Duna Aszfalt Kft. fogja vinni ezt a projektet. 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 220 millió 
forintot fog szánni Székkutas Község Önkormányzatának belvíz 
elvezetési programjára.

A Vidékfejlesztési Program tanyavillamosítási pályázatán két 
székkutasi család nyert három millió forint összértékben, mely-
nek 50%-át sikerült lehívni a programból, és a másik 50%-hoz 
az önkormányzat segítségét kérték, amit kamatmentes kölcsön-
ben meg is kaptak.

Egy műfüves labdarúgó pálya megépítéséről is döntött a 
képviselő-testület, ami három és félmilliós önrésszel valósulna 
meg, ha nyernének a pályázaton.

Kardoskút környékére terveznek egy biciklis pihenő parkot, 
amely, az ígéretek szerint, júniusra készül majd el.

sk

Kenéz Sándort 
köszöntötték

2016. március 23-án nagy öröm történt a székkutasi 
Arany János utcában. Kenéz Sándor 90. születésnapját 
ünnepelte, ennek alkalmából pedig a gyerekei és uno-
kái valamint az önkormányzat részéről Rostás Péter al-
polgármester is meglátogatta a tősgyökeres székkutasi 
lakost.

Vásárhely-Kutas. 90 évvel ezelőtt még így hívták Ke-
néz Sándor szülőfaluját, aki az eltelt kilencven év minden 
egyes napján székkutasi maradt. Se másik faluban, se 
másik városban nem élt. A kilencven év alatt jó néhány 
munkás év is akad, több évtizedről beszélhetünk, nagyobb 
részt állatgondozó volt a TSZ-nél, 30 évig foglalkozott ez-
zel, de a szárítótelepen és a Herbáriánál is több évet dol-
gozott.

Egy fia és egy lánya született, mindketten Székkutason 
élnek, sőt az egyik unoka is közel lakik, hiszen ők a hátsó 
szomszédok. Kenéz Sándornak egyébként három unokája 
van és két dédunokája.

Sanyi bácsi általában családi körben tölti a születésnapja-
it, egy kis eszem-iszommal és jóízű beszélgetésekkel egybe-
kötve. A 90. születésnapon azonban egy plusz vendég is láto-
gatóba érkezett, Rostás Péter alpolgármester személyében, 
aki az önkormányzat ajándékát egy emléklap kíséretében 
adta át az ünnepeltnek.

A kérdés persze jogosan merül fel bennünk, mi a titok? 
Hogyan léphetünk mi is a szépkorúak körébe? Kenéz Sán-
dor szerint a jó kedély nagyon sokat számít. Az arcán lévő 
mosolyból pedig gyanítom, hogy valóban része a hosszú élet 
titkának.

Sanyi bácsi, erőt és egészséget kívánunk! Boldog 90. szü-
letésnapot!

szcs


