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Műfüves pálya épül
Több beruházás is zajlik jelenleg Székkutason. Erről saj-

tótájékoztató keretében számolt be Szél István, a község 
polgármestere.

Harmadik hete folyik a település aszfaltozása, ami közel 100 
millió forintból valósul meg a Belügyminisztérium támogatásá-
val. A felújítás keretében 7 km hosszúságban, minimum 5cm 

vastagságú új aszfaltburkolat kerül rá azokra az utcákra, melye-
ket a tavalyi évben érintett a szennyvízberuházás. Ez egy vállalás 
volt az önkormányzat és Lázár János országgyűlési képviselő 

részéről, hogy a csatornázást követően még az 
utakat is felújítják.

A beruházás jelenleg 2/3-os készültségben áll, 
a tájékoztató napján a padkázás zajlott. Többek 
között a Béke és Erkel Ferenc, illetve egy-két ki-
sebb utca kap kopóréteget. A várható befejezés 
szeptember elsejére tehető.

A másik fontos beruházás keretében a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség jóvoltából műfüves 
labdarúgó pálya létesül Székkutason. A Sport-
centrumban kerül megépítésre a régi aszfaltos 
kézilabdapálya helyén. A 25 millió forint értékű 
négy évszakos pálya 10%-os önerejét a település 
önkormányzata biztosítja. A kivitelezése idén el-
kezdődik és várhatóan jövő tavasszal már birtok-
ba is vehetik a focisták.

További kisebb felújítások is zajlanak a tele-
pülésen: 90 db új KRESZ tábla cseréje történik 
jelenleg is, ennek keretében teljesen új táblák 
kerülnek kihelyezésre, melyek modernek és jól 
láthatóak. Csapadék-vízelvezetési munkák is 
folynak, emellett 3 millió forintból nemrég önkor-
mányzati járdák újultak meg, illetve idén ősszel is 

meghirdetik a járdaprogramot a lakosságnak, egyelőre 2 millió 
forint keretösszegben, amit jövőre 5 millióra növelnek. 

RV

 

 

 

Sok szeretettel meghívunk minden óvodás és 
családi napközis gyermeket szüleikkel együtt 

2016. augusztus 29-én, 9 óra 30-tól 
az óvoda családi rendezvényére. 

Ízelítő programjainkból:
 vetélkedők a család összes tagjának
 kézműveskedés
 ügyességi játékok

Belépő: egy mosoly 
Helyszín: óvoda

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Meghívó

Ny
itva va

n az ovikapu
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Szántottak és bálát gurítottak
Augusztus 6-án, szombaton hatodik alkalommal rendezték 

meg a regionális szántóversenyt, mely idén új helyszínen, az 
SZTE Tangazdaság Kft. területén várta az érdeklődőket.

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara és az  
SZTE Tangazdaság Kft. Agrármodernizációs és Régiófejlesztési 
Alapítványának közös rendezvényére az ország számos pontjá-
ról érkeztek versenyzők és érdeklődök.  A megnyitón Dr. Hor-
váth József, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar 
dékánja és Dr. Soós Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket. 
Beszédet mondott Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Miniszté-
rium parlamenti államtitkára, Kispál Ferenc, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezetének elnöke, Szél 
István, Székkutas polgármestere, valamint Benkő Zsolt, vásár-
helyi önkormányzati képviselő.

A rendezvény műsorvezetője Szeri Csaba, a Rádió 7 és 
promenad.hu munkatársa volt.

A megnyitókat követően Németh László esperes-plébános 
megszentelte az ekét.

A szántóverseny a nyitóbarázdák kiszántásával kezdődött. 
Amíg a verseny zajlott, addig a vendégek megtekinthették Pe-
rényi János gyűjteményét, a kiállított traktorokat, emellett lehe-

tőség nyílt ételek, italok fogyasztására, valamint gyógyteákat is 
kóstolhattak.

A gyakorlati bemutató is vonzotta az érdeklődőket. A szántó-
verseny a nyitóbarázdák kiszántásával kezdődött, majd a verseny-
szántás következett. A versenyzők 6 kategóriában nevezhettek: 
2-3 fejes, 4-5 fejes ágyekékkel, 2-3 fejes, 4-5 fejes váltva forgató 
ekékkel, valamint lófogatú szántásban és veterán traktoros szán-
tásban. A bírok a versenyzők teljesítményének értékelésekor fi-
gyelte a szántás szépségét, egyenességét, a szármaradványok le-
forgatását vagy épp az eke ki- és beemelésének egyhangúságát.

Idén újdonságként szerepelt a programok között a zsákban 
futó, gumicsizma hajító és bálagurító versenyszám is, ahol a 
gyermekek és a felnőttek lelkesen hajtották végre a feladatokat.
Eredmények:
Kis ágyeke kategória:
1. Korom Roland 
2. Nánai Attila (SZTE MGK és SZTE Tangazdaság)
3. Seprenyi Péter (SZTE MGK és SZTE Tangazdaság)

Nagy ágyeke kategória:
1. Lévai Sándor (Hód-Mezőgazda Zrt.)
2. Vörös János (Hód-Mezőgazda Zrt.)
3. Gojdár Imre (Hód-Mezőgazda Zrt.)

Kis váltvaforgató eke kategória:
1. Zsedényi Károly
2. Mihály Károly
3. Juhász Gergely

Nagy váltvaforgató eke kategória:
1. Kovács Imre (Axiál Kft.)
2. Bila Miklós
3. Neller Zoltán

Veterán traktor kategória:
1. Papp László
2. Papp Bálint Szabolcs

Lófogatos kategória:
1. Losonczi Antal
2. Vakulya József
3. Csorba Ferenc

A verseny abszolút győztese, a legmagasabb, úgynevezett re-
latív pontszámot elért versenyző Zsedényi Károly lett.

A legjobb fiatal versenyző Nánai Attila (SZTE MGK és SZTE 
Tangazdaság) lett, aki egyúttal a legjobb nyitóbarázdát is elké-
szítette.

Rostás Viktória

Programelőzetes

A Sóshalmi Olvasókör és a Székkutasi Olvasókör szerve-
zésében, immár 9. alkalommal  

hagyományőrző szüreti rendezvény lesz a 
Székkutasi Emlékháznál 

2016. szeptember 24-én, délután, 
ami este bállal folytatódik  

a Művelődési Házban.

Csőszpárok jelentkezését várjuk. 

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket.
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Július 25-én, hétfőn kezdődött meg az a tábor, amelyet, mi 
szervezők és a résztvevő gyerekek is nagyon vártunk.  A tá-
bor megrendezésének gondolatát a helyi önkormányzat hívta 
életre, helyszíne az Emlékház volt, ide érkeztek meg reggel 8 
órára a kicsik és a nagyok: huszonegyen. Hirtelen kicsi lett az 
emlékszoba, és a nagykert is szűkösnek bizonyult, de, mint 
tudjuk, sok jó ember kis helyen is elfér.

Az első napot bemutatkozással, beszélgetéssel kezdtük, majd 
ezt követően, az Emlékházzal ismerkedtek meg a gyerekek. Szinte 
mindannyian jártak már itt, de most lehetőségük nyílt arra, hogy 
régi, paraszti öltözékbe bújjanak, és megismerjék, milyen játékok-
kal játszottak régen a gyerekek. Eközben odakinn, a dohánypajtá-
ban a tábor munkatársai elkészítették az asztalokat a közös fog-
lalkozáshoz. Készítettünk egy „tábor-posztert”, névvel és festékbe 
mártott kézlenyomattal ellátva, egy emlékkönyvet, amelybe majd 
a tábori élményeket rajzolhatják a gyerekek, a harmadik asztalnál 
pedig gipszet öntöttünk. A nagy melegben pillanatok alatt megszá-
radtak a szép gipszformák, és már festhettük is. 

A hét többi napja is mozgalmasan telt: minden nap ellátogat-
tunk valahová. Kedden a könyvtárban voltunk, szerdán játékos 
labdafoglalkozáson vettünk részt a Sportcentrumban Puskás 
János edző vezetésével, csütörtökön lovas kocsis kirándulásra 
indultunk a Székkutas határában lévő „Rizses” Rostás-tanyára, 
pénteken pedig a SZEFO seprűkötő részlegében voltunk, ahol 
lépésről-lépésre megnézhettük, hogyan készül a cirokseprű. A 
tanyán tett látogatás, a tanya körül lévő hatalmas szabad tér, a 
csend, és a kedvünkért kihelyezett rengeteg szabadtéri játék min-
denkinek felejthetetlenné tette azt a napot. Másnap a helyi Lovas 
Egyesület is megörvendeztetett minket: Fehér Imre bácsi elhozta 
hozzánk „Hajnal” nevű póniját, aki az Emlékház gyepén hűsé-
gesen rótta a köröket, hátán a kis „lovasokkal”. Minden délután 
szebbnél-szebb dísztárgyakat készítettünk a kézműves foglalko-
zásokon, közben folyamatosan küzdöttünk a meleggel, a zápo-
rokkal, és a darazsakkal. Élményekben gazdag hét volt!

A rövid hétvégi pihenő után megkezdődött a tábor második 
hete. Gyarapodtunk is: a második hétre már 26 főre emelkedett 
a tábor létszáma.

Hétfőn a Székkutasi Református Templomba sétáltunk el. Ott, mi-
után megismertük a templom létrejöttének rövid történetét, felmen-
tünk a karzatra az orgonához, majd a harangtoronyba. Nagy élmény 
volt ez a gyerekeknek; látván a hatalmas harangokat, mondták is: 
„Jó, hogy most éppen nincs dél, és nem harangoznak!” 

A hétfő éjszaka jött eső, és hirtelen lehűlés nem húzta keresz-
tül számításainkat, a keddre tervezett programunkat: továbbra is 
ragaszkodtunk eredeti tervünkhöz, és kilátogattunk a Kardoskúti 
Pusztába. Csak annyi változás történt, hogy az ásványvizes táska 
mellé tettünk egy gumicsizmákkal és esőkabátokkal megrakott 
táskát is a buszba, és már indulhattunk is. A pusztai kilátónál 
Török Sándor várt minket, aki a kirándulás folyamán végig kísé-
rőnk maradt, és megismertetett minket a puszta szépségeivel, az 
ott élő állatok sokaságával, valamint a Nemzeti Park által fenn-

tartott őshonos juh,- és „szürkemarha”tenyészettel. A gyerekek 
örömmel álltak sorba, egy, a vezetőnk által felállított távcsőnél 
is, amellyel a Puszta madarait „leshették meg”. Fel is fedeztek 
a távolban egy éppen pihenő idejét töltő vörös vércsét. Sajnos, 
mielőtt a távcsőre váró sor a végéhez ért volna, a vércse elszállt. 
A Pusztaközponti Múzeum tárlata azonban összegezte nekünk 
mindazt, amit a szabadban láthattunk. Mire a kirándulásról visz-
szaértünk, a nap is kisütött.

A következő nap kirándulását egy felhő sem zavarta meg, ami-
nek örültünk is, mert arra a napra, vagyis szerdára, kerékpártúrát 
terveztünk a „Cs. Hódi-tanyához”. Bár a főútról sokszor beláthat-
tunk a tanya udvarára, elmondhattuk, hogy Egyed Béla gazdasá-
gában, belülről, igen kevesen jártunk még. Legjobban mindenki-
nek az alig pár hete született kisborjúk tetszettek, akik engedték 
is magukat simogatni. A csoport ezután kettészakadt: a „nagyok” 
kevésnek találták még a kerekezést, ezért további túrára indultak, 
a kisebbek eközben az Emlékháznál, a helyi Kézimunka Szakkör 
tagjaival és segítségével megkezdték a kézimunkázást: hímeztek, 
varrtak, gyöngyöt fűztek.

Elérkezett a várva várt csütörtök, a Szegedi Vadasparkba ter-
vezett egész napos kirándulásunk napja! A nap folyamán sikerült 
(majdnem) minden helyre eljutnunk: a „kedvenc” helyeknél pe-
dig több időt töltöttünk. A Terrárium Háznál, ahol a pókok és kí-
gyók voltak, mi felnőttek kívül várakozva, már furcsálltuk is, hogy 
milyen sokáig benn vannak a gyerekek, a nap végére azonban 
mindenki épségben, egészségben megérkezett Székkutasra.

Utolsó napunkra szabadprogramot és kötetlen játékot terveztünk. 
Délután, amikor a kisebbek kipihenték magukat, és egy-két kedves 
szülő is megérkezett, újabb munkához láttunk: az Emlékház udva-
rán tüzet raktunk, szalonnát és grillkolbászt sütöttünk. Ezzel a nappal 
véget ért a kirándulásokkal, programokkal teli két hét, de biztosak 
vagyunk benne, hogy mindenki élményekkel gazdagon tért haza.

 Köszönjük a helyi önkormányzat anyagi támogatását, és a 
gyerekek lelkes részvételét!

Szabó Emese kulturális tanácsnok

Ópusztaszeren a nyugdíjasok
A Székkutasi Nyugdíjas Klub tagjai augusztus 20-án, 

szombaton az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark-
ban léptek fel. 

A műsor mellett az érdeklődők a székkutasi termékeket is 
megtekinthették. 

A nyári tábor élményei
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Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Székkutasi Moto-
ros Találkozót, augusztus 6-án. Az idei év újdonsága volt, 
hogy veterán autók és traktorok is bemutatkoztak.

A motoros barátok az ország minden pontjáról érkeztek, iga-
zi különlegességeket lehetett megcsodálni a székkutasi Sport-
centrum területén. - Motorokból több mint 100 érkezett. Ez a 
szám pedig kiegészült mintegy kéttucat veterán autós csodával, 
illetve jó pár traktorral is – tudtuk meg Dovalovszki Györgytől, 

a Székkutasi Motoros Baráti Kör tagjától, az egyik szervezőtől. 
A rendezvény megnyitóján Rostás Péter alpolgármester és La-
bádi Ernő szervező egyaránt a találkozó baráti jellegét emelte ki. 
Ezt követően Vladár Sándor református lelkipásztor áldotta meg 
a motorokat, illetve a motorosokat is, és hozzátette, reméli, a 

Felbőgtek a motorok
régi barátságokon túl új ismertségek is köttetnek ezen a napon. 
Ehhez minden adott volt: szép nyári idő, a bográcsokban ro-
tyogó marhagulyás (250 főre főztek) és a rengeteg kísérő prog-
ram. Akadt KRESZ-teszt kitöltés, motoros ügyességi vetélkedő 
szóló, oldalkocsis és lady kategóriákban, családi vetélkedő, 
sörrekesz építő verseny, sörivó verseny, valamint retro disco is. 
A Magyar Autóklub jóvoltából pedig ki lehetett próbálni a bizton-
sági öv szimulátort és a részeg szemüveget is.

VIII. Székkutasi Motoros Találkozó vetélkedőinek eredménye

Helye-
zés: Kresz - teszt: Motorkerékpár - 

szóló ügyességi:

Motor- 
kerékpár - 
oldalkocsis 
ügyességi:

Motor- 
kerékpár - 

lady 
ügyességi:

I. Molnár Pál Kerekes Attila Juhász - 
Nagy László

Horváthné  
Kabódi 
Melinda

II. Tóth Pál ifj. Horváth Pál Ifj. Horváth 
Pál -

III. Elek Sándor Horváth Barna Kocsis Imre -

Díj 
átadó: Labádi Ernő Horváth Pál Dovalovszki 

György
Horváth 

Pál

Helyezés: Családi vetélkedő:

I. Vőneki Gábor és családja

II. Szokolay István és családja

III. Vőneki Antal és családja

Díj átadó: Vőneki Gábor

Helyezés: Sörivó 
férfi

Sörivó 
női

Rekeszrakó 
férfi

Rekeszrakó 
női

I. Dajka 
János

Horváthné  
Kabódi Melinda

Vizi  
József

Szűcs  
Éva

Díj átadó: Horváth 
Pál

Dovalovszki 
György

Horváth  
Pál

Dovalovszki 
György

Díjakat készítette: Juhász - Nagy László

ÉR.

Régi diákok találkoztak Székkutason
Augusztus 14-én ismét megrendezték a Csajági-Hatablaki 

találkozót a székkutasi Autóscsárdában.
1993 óta szervezik a találkozókat a csajági és hatablaki iskola 

volt tanulói. Eleinte a két iskola külön-külön tartotta az összejö-
veteleit, az utóbbi időben viszont összevonták azokat, így azok, 
akik ezekbe az iskolákba jártak, illetve az ő családtagjaik, együtt 
ünnepelnek.

Ilyenkor megemlékeznek az elhunytakra, jókat beszélget-
nek, illetve zeneszóra mulatnak. A vasárnapi napon a muzsikát 
Labozár Antal és Molnár Ernő szolgáltatta.

A találkozóra közel száz fő látogatott el, és mindenki jól érez-
te magát. Volt, aki beszélgetett, akadt olyan, aki táncra perdült, 
de a biliárdasztal sem maradt magányos.

Sz.Viktor
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Lázár: a választók állíthatják meg Brüsszelt
Ha a választópolgárok nem állítják meg Brüsszelt, az EU 

előbb-utóbb betelepít Magyarországra olyanokat, akik „nem 
közülünk valók”, és nem kérdezik meg a véleményünket, er-
ről szól az októberi népszavazás – mondta Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter az 59. Kormányinfón.

Lázár János hangsúlyozta: a kormány „egyedül gyenge eb-
ben a küzdelemben”.

Nagy hibának minősítette a részvétel ellen kampányolni, egy 
igazi demokratának ugyanis – mutatott rá – kötelessége a rész-
vételre biztatni egy népszavazáson.

A miniszter azt mondta, Magyarország megállította a beván-
dorlást, és Európának is nagy szívességet tett azzal, hogy betar-
totta a szabályokat.

Kifejtette: az unióban az a terv, a többségi álláspont, hogy a 
következő években, évtizedekben emberek százezreit és milli-
óit kell behívni a gazdasági és társadalmi érdekeknek megfele-
lően.

Magyarország a kisebbségi álláspontot képviseli, vagyis azt, 
hogy meg kell állítani a bevándorlást, nincs szükség migránsok-
ra, hanem a magyar családokat kell segíteni – magyarázta. Hoz-
zátette: ezt a meggyőződést szeretnék képviselni az EU-ban, és 
ehhez kérik a választópolgárok segítségét.

A tárcavezető közölte: a tájékoztatási kampány folytatódik, 
ennek keretében javasolják a részvételt, és elmondják, mi a tét-
je a referendumnak, de a végén – tette hozzá – mindenki maga 
dönt.

Megkérdezték a külföldön tartózkodók levélben szavazásá-
nak lehetőségéről is, amire azt felelte: nem politikai, hanem 
választási eljárási kérdésről van szó. Felvetette: „ha valakinek 
Magyarországon van a lakcíme, külföldön tartózkodik és levél-
ben szavazhat, akkor ha én Magyarországon lakcímmel rendel-
kezem, nem otthon tartózkodom, hanem a szomszéd faluban, 
én miért nem szavazhatok levélben?”

Ez az alkotmányos probléma nem hidalható át – összegzett.
Lázár János arról is beszélt, hogy a kerítés felépítése és a 

vonatkozó törvények tavaszi módosítása eredményeként ma 
Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország a bevándorlás 
tekintetében.

Az erőfeszítések nagy anyagi terhet jelentenek, és az EU „eh-
hez lényegében semmit nem ad”, csak Ausztria ajánlott segítsé-
get, Németország és az EU nem – mondta. Hozzátette: Magyar-
ország a kerítéssel kapcsolatos költségeket 96-97 százalékban 
maga finanszírozza.

Kérdésre közölte: ha a magyarok úgy döntenek, hogy nem 
szeretnék, hogy az országba bárki bejöjjön, akkor az EU – amely 
a demokratikus gondolkodásra épül – nem engedheti meg ma-
gának, hogy ezt a döntést korlátozza, ennek beláthatatlan tár-
sadalmi következményei lennének. Kijelentette: nem tervezik 
a kormány lemondását, ha nem mennek el elegen a népsza-
vazásra.

„Az országgal tol ki, aki lebeszél a részvételről” – fogalmazott.
Forrás: MTI

Családi események
Július hónapban

Születés: nem volt
Házasságkötés: Surinya Kitty és Kaszás Zoltán, Zsedényi 
Szilvia és Vámos Szabolcs Károly.
Elhalálozás: Csikós István Gábor, Dura Imre, Kersmájer 
Lajos Zoltán, Lázár Lajos Istvánné Godács Margit Katalin 
és Szabó Miklósné Abonyi Éva.

Székkutas Községi Önkormányzat által a mezőgazdasági 
startmunka mintaprogram keretében nevelt 

2-2,5 kg-os csirkék és kakasok eladók 
800 Ft/kg-os, valamint tavalyi tyúkok 700 Ft/kg-os áron.

Érdeklődni lehet telefonon, Kocsis Anita ügyintézőnél 
(+3630/537-3593), valamint személyesen  
a «régi» központi iskolánál (Mester utca).
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Közel százan kapják ingyen 
a tankönyveket 

Szeptember elsején, csütörtökön a Szék-
kutasi Gregus Máté Általános Iskolában is 
megkezdődik a 2016/17-es tanév. Patyi Éva 
tagintézmény-vezetőtől megtudtuk: össze-
sen 93-an kapnak ingyen tankönyvcsomagot.

-119 gyermek, köztük 14 elsős kezdi meg a 
tanévet szeptemberben Székkutason – tájékoz-
tatott Patyi Éva. A tagintézmény-vezető hozzá-
tette, a tanévnyitó ünnepséget elsején, reggel 8 

órakor tartják, majd osztályfőnöki órákon vesznek részt a diákok. 
Az elsősök pedig már augusztus 29-én, hétfőn és 30-án, kedden 
ismerkednek a pedagógusokkal és az új környezettel. 

A tankönyvcsomagokat augusztus 29-én 8 és 16 óra között, 
valamint szeptember elsején osztják ki. A könyveket az alsó 
évfolyamosok, valamint a hátrányos helyzetű felsősök ingyen 
kapják. Összesen 93 tanuló részesül térítésmentesen a tanköny-
vekben. 

Az első tanítási napon sor kerül a napközi és menzai felmérés-
re is. Az étkeztetést ezáltal szeptember másodikától biztosítják.   

Patyi Éva elmondta, ebben az évben is szerveznek délutá-
ni szabadidős tevékenységeket. A sportfoglalkozásokon kívül 
nagy hangsúlyt fektetnek a pályaválasztásra: a fiatalok számára 
üzemlátogatásokat szerveznek, valamint megerősítik a mező-
gazdasági ismeretek oktatását. A Nemzeti Tehetség Program 
által pedig 30 órában tehetséggondozással foglalkoznak. 

Természetesen idén sem maradnak el a közösségi rendezvé-
nyek. Ősszel többek között gólyaavató bulit, kerékpártúrát, ’56-
os megemlékezést és jótékonysági bált szervez az iskola.

Megyeri József 

90 éves a székkutasi 
református templom

A Székkutasi Református Egyházközség 2016. október 
15-én, szombaton 15 órai kezdettel hálaadó istentiszte-
leten készül megünnepelni a templom szentelésének 90. 
évfordulóját, valamint az orgona felújítását.

Erre az alkalomra tisztelettel meghívjuk Székkutas község la-
kóit, valamint a templomépítés támogatóinak leszármazottait. 

A 90 évvel ezelőtti adományozó házaspárok, családok 
névsora:

B. Kovács Sámuel – Gombos Jusztina, Barna Bálint – Huszti 
Lídia, Buzi Sándor – Oláh Jusztina, Cs. Hódi Lajos – Kiss Sára, 
Csíkyné, Dr. Hegedűs István lánya, Csonka Pálné Borotvás Ilo-
na, Diószegi Lajos – Csáki Lídia, Elek Mihály – Olasz Mária, 
Elek Mihály – Széll Rozália, Gaál Imre – Zsoldos Zsuzsanna, Dr. 
Ivánka Zoltán – Csipak Erzsébet, Jakó József – Hegedűs Judit, 
Kajtár Lajos és családja, Kardos Ignác és neje, Kecskeméti 
Rebeka (N. Varga Lajos és fia emlékére), Kiss Mihályné, Ko-
tormán Lajos – Olasz Zsófia, Kun Balázs – Ács Rozália, Molnár 
Gyula, Molnár János – Balog Julianna, Molnár Rebeka és test-
vérei, Szabó György és családja, Szabó Lajos – Láda Julianna, 
Szőke Béla emlékére családja,Tóth I., Hegedűs Jusztina özve-
gye, Vörös Ferenc – Tatár Kis Zsuzsanna, a Hódmezővásárhe-
lyi Nőegylet, valamint 2 ismeretlen felajánló.

Tisztelettel kérjük az egykori adományozók családjait, az 
ünnepi alkalmon való részvételi szándékukat szeptember 
30-ig jelezzék vissza a vladarsandor@gmail.hu címen, vagy 
a 30/7896810 telefonszámon.
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Táborozás  
és kirándulások 

a Székkutasi 
Olvasókörrel

Sikeres programunk volt az Emlékházzal közösen 2016. 
július 18-tól július 22-ig a Hagyományőrző és Népművészeti 
Tábor 20 gyermek részvételével.

Programjaink között szerepelt: agyagkorongozás és íróká-
zás Szénási Jánossal a Népművészet Mesterével. Élmény volt a 
napos-uborka eltevés. Ismerkedtek a gyermekek a citerával a 
Nagymágocsi Citerazenekar közreműködésével. Tarhonyaké-
szítés Varga László és felesége Marika, Lázár Sándorné Lenke 
irányításával. Két alkalommal hímeztek a gyermekek az olva-
sókör Kézimunka Szakkörének tagjaival, A hegedű és harmo-
nika muzsikájára közös éneklés színesítette a kedd délutánt 
Labozár Antal és Molnár Ernő közreműködésével. A dél-alföldi 
népviselet megismerése, tánclépések tanulása volt a szerda dé-
lelőtt programja Komlósiné Kis Klára vezetésével, valamint Zöl-
di Lászlóné tekerő muzsikája adta a talpalávaló zenét. A Lovas 
Egyesület fogataival voltunk a Rostás tanyán, ahol a népi játékok 
bűvölték el a tábor résztvevőit. Az általunk készített tarhonya 
került a csirkepaprikásba, valamint napon érlelt uborka volt az 
ebéd. A záró napon Andrékó Katalin vezetésével szalma és csu-
héfonás, gyöngyfűzés technikájával ismerkedhettek a gyerme-
kek. A tábor végén a népi kézműveskedés termékeiből kiállítást 
rendeztünk. Az élménydús hetet palacsintázással zártuk.

Köszönjük minden segítőnek, közreműködőnek a tábor sike-
réhez adott munkáját.

Július 31-én, 54 fő részvételével autóbuszos kirándulást 
szerveztünk Szarvasra. Megnéztük az Arborétumot, Mini Ma-
gyarország makett kiállítást, hajókáztunk a Holt-Kőrösön, a régi 
Magyarország mértani középpontjánál és a békésszentandrási 
duzzasztónál is jártunk. Szép élményekkel tért haza a csoport.

Augusztus 13-án, az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban 
jártunk, a Puszta-feketehalmi Olvasókör kelt „életre” ezen a 
napon. Gulyás, népi zene, kemencés pogácsa sütése és bará-
ti beszélgetések tették színessé a programot. 30 fő képviselte 
községünket, s megtekintettük a Skanzen látnivalóit és a Feszty 
körképet. Köszönjük Perényi János szervező munkáját. 

Kovácsné Rostás Erzsébet 
olvasókör elnök

Később kézbesítik 
a hulladékszállítási 

számlákat
Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja Tisz-

telt Ügyfeleit, hogy technikai problémák miatt a 2016.04.01. 
- 2016.06.30. időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási számlák kézbesítése a fizetési határidő lejártát 
követően fog megtörténni.

Kérjük Önöket, hogy a számlát a kézhezvételtől számított 
15 napon belül szíveskedjenek rendezni. Ezáltal a számlák 
fizetési határideje a kézhezvételtől számított 15 nap, függet-
lenül a számlán feltüntetett fizetési határidőtől.

A fenti okok miatt késedelmi kamat, illetőleg járulékos 
költségek felszámítására a módosított fizetési határidőt kell 
figyelembe venni.

Megértésüket köszönjük.

Háromhavonta  
jönnek a számlák

Több olvasónk is jelezte, hogy nem kapnak a székkuta-
siak minden hónapban szennyvízdíjat tartalmazó számlát, 
és aggódnak, hogy egyszerre kell befizetniük egy nagyobb 
összeget. 

Diós Zsolt, az Alföldvíz Zrt. PR munkatársa érdeklődésünkre 
elmondta, májusban küldtek tájékoztató levelet a lakosoknak a 
szennyvízcsatorna-rendszerrel kapcsolatos számlázásról. – Há-
romhavonta kézbesítjük a számlákat, amelyekben – hónapokra 
lebontva – három csekk található. Ezen felül félévente elszá-
moló számlákat állítunk ki, amelyekből tájékozódhatnak a la-
kosok, hogy fennáll-e túlfizetés esete – ismertette a szakember. 
Diós Zsolt felhívta a figyelmet: az Alföldvíz ügyfélszolgálatán, a 
0640/922-334-es telefonszámon a szolgáltató készséggel áll a 
felhasználók rendelkezésére.

Megyeri József 


