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Székkutas idén is segíti a szociálisan rászorulókat

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
A Polgármesteri Hivatal épületénél történt tetőfelújítást 

követően, bontott, jó állapotú tetőcserép eladó 60 Ft/db 
árban. Érdeklődni Szokolayné Kulik Erzsébetnél lehet.

A Murgács Kálmán Művelődési Háznál lecserélésre 
került hullámpalákra több, mint 20 vételi megkeresés ér-
kezett az Önkormányzathoz, de a felújítás során nagyon 
kevés palatető maradt sértetlen, így azok értékesítésére 
nincs lehetőség. A felújítás során lekerült sérült és törött 
palalemezek a kiszabaduló azbesztrost tartalmuk miatt 
veszélyes hulladéknak minősülnek, így azok elszállításá-
ról és megsemmisítéséről a kivitelezést végző cég gon-
doskodik majd.

Székkutas Községi Önkormányzat

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak november 
19-én Székkutason, ahol többek között döntöttek a szociális 
célú tűzifa támogatásról, valamint a jelenleg futó pályáza-
tokról.

A Kormány jóvoltából idén is rengeteg tűzifát kapnak a rá-
szorulók Székkutason. Összesen 167 erdei köbmétert nyert a 
település, melyből 86 köbméter áll rendelkezésére az önkor-
mányzatnak. Minden évben szokás, hogy a nagycsaládosok és 
a szociálisan rászorulók élelmiszer csomagot kapnak. Hétfőn a 
testület döntött arról, hogy ez idén sem lesz máshogy, és a csa-
ládok ebben az évben is számíthatnak a segítségre.

A grémium tárgyalta a folyamatban lévő pályázatokat is. A Vi-
dékfejlesztési Program keretén belül Székkutas külterületén 10 
tanyatulajdonos nyert pályázatot, aminek köszönhetően a tanyák 
tetejére került napkollektor, segítve ezzel a gazdálkodást. Közel 
25 millió forintos pályázatról van szó, amely 100%-ban támogatott.

Döntöttek továbbá a Hódmezővásárhely – Székkutas praxis-
közösség pályázatáról is. A 125 millió forintos program a helyi 
háziorvos, dr. Bakos Attila irányításával és az önkormányzat 
mentorlásával valósul meg, lényege, hogy a hódmezővásár-
helyi és székkutasi térség háziorvosainak bevonásával szűrő-
programokat, szűrővizsgálatokat indítanak el. Ez egy több éves 
program lesz, melyben a betegek egészségügyi állapotát tudják 
majd vizsgálni.

A Puszta Ötös Térségfejlesztő Egyesület beszámolóját is meg-
hallgatta a testület. A pályázatukban Árpádhalom és Székkutas 
közösen pályázott meg egy 35 millió forint összértékű, 2019 és 
2022 között végrehajtandó kohézióerősítő és helyi társadalom 

erősítését célzó programot. Hétfő délután ennek részleteit is 
megvitatta a grémium.

A polgármesteri hivatal informatikai hálózatfejlesztéséről 
is döntés született, illetve meghatározták a közmeghallgatás 
időpontját is: december 10-én, 17 órától számol be Szél István 
polgármester az elmúlt egy év tevékenységéről, illetve vázolja 
következő időszak terveit.

Sz. Viktor

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
A TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00008 azonosítószámú „a 

székkutasi egészségház infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázat keretében beszerzésre került a felújított 
fogorvosi rendelőhöz egy új FONA XDG digitális falikaros 
röntgen, valamint egy FONA-SCHICK CDR ELITE-1 típusú 
röntgen-digitalizáló készülék, összesen közel 2 millió fo-
rintból.

Az eszközök már az Egészségházban találhatóak, vi-
szont azokat sajnos még nem lehet használni, melynek 
az alábbi adminisztratív okai vannak.

Tekintettel arra, hogy egy új röntgen került beszerzés-
re, ezért annak szabályszerű működtetéséhez, fenntartá-
sához szükségessé vált egy új Sugárzásvédelmi Szabály-
zat elkészítése, mely dokumentumot csak az Országos 
Atomenergia Hivatal által kijelölt sugárzásvédelmi szak-
értő készíthet el. Az elkészült szabályzatot az Országos 
Atomenergia Hivatal (OAH) ellenőrzi és hagyja jóvá, hogy 
az abban foglaltak megfelelnek-e a Sugárvédelmi Rende-
let sugárzásvédelmi előírásainak.

Miután az OAH kiállította a szükséges engedélyt az 
új röntgenkészülék Sugárzásvédelmi Szabályzatban fog-
laltak szerinti használatához, úgy a Hódmezővásárhelyi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya is engedélyezi a 
készülékek használatát.

A fent részletezett ügymenet átfutási ideje, mire min-
den engedély megérkezik, várhatóan még további 1-2 hó-
napot igénybe vesz majd, mely időszakra ezúton is kérjük 
a Tisztelt Lakosság megértését és türelmét.

Székkutas, 2018. november 20.
Székkutas Községi Önkormányzat
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Az idősek megsegítését is szorgalmazzák a székkutasiak

Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Székkutas Község Önkormányzata a Belügyminiszté-

rium döntése alapján 2018. évben is támogatást kapott 
szociális célú tűzifa vásárlására.

Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy milyen felté-
telek megléte esetén nyújtható kérelem – Székkutas 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. 
(XI.20.) számú rendelete értelmében – szociális célú tűzi-
fa támogatásra:

- akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220 %-át (62.700,-Ft), egyedül élő esetében 
a 250 %-át (71.250,-Ft). A jövedelmeket megfelelő módon 
igazolni kell így pl. nyugdíjszelvény, kereseti igazolást stb.

- a kérelmet háztartásonként csak egy személy nyújt-
hatja be.

Igényléseiket az erre a célra rendszeresített nyomtat-
ványon nyújthatják be 2018. december 10. napjáig a Szék-
kutasi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában. 
(A nyomtatványt személyesen lehet kérni, vagy az önkor-
mányzat www.szekkutas.hu honlapjáról tölthető le.)

A kérelmek elbírálása Székkutas Község Önkormány-
zat Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottságának 
hatáskörébe tartozik. 

A hatáskör gyakorlója az igényeket a rendelkezésre 
álló tűzifa erejéig bírálja el. 

Megérkeztek az influenza 
elleni védőoltások Székkutasra

Már fel lehet venni a vakcinákat a községben.
Bizonyára ismert már a székkutasiak számára, hogy 

mennyire fontosnak tartjuk az influenza elleni védeke-
zést, melynek az egészséges életmód mellett a védőoltás 

az egyetlen jelenleg 
hatékony megelőző 
eszköze – írta Bakos 
Attila háziorvos Szék-
kutas község Face-
book-oldalán.

Aki oltás iránt érdeklődik, az a nővéreknél jelentkez-
zen a gördülékenyebb előkészítés érdekében. Idősek, 
krónikus betegek (cukorbeteg, tüdő és szívbetegek, stb.), 
várandósok számára többek között az oltás ingyenesen 
hozzáférhető.

A vakcinával kapcsolatos kérdések, aggodalmak kap-
csán bármilyen kérdésre szívesen válaszolnak.

Forrás: promenad.hu

Lakossági fórumot tartottak hétfőn Székkutason, ahol a 
fejlesztések ismertetése mellett a helyiek is feltehették kér-
déseiket a település vezetőinek.

A Területi Gondozási Központ épületébe összehívott lakos-
sági fórumot Szél István polgármester beszámolója indította, 
amelynek során szóba került a fejlesztések. Köztük elsőként a 
Mágocsi út és az Egészségházat érintő beruházás. – Ebben az 
évben mintegy 760-780 millió forintnyi fejlesztés valósul meg az 

idén Székkutason – jelentette ki a polgármester. Ebben benne 
van például a piac kialakítása, amelyet mintegy 58 millió forint-
ból alakítanak ki. Egy következő 57 millió forintból valósul meg 
a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése: ez az utolsó 
közintézmény a településen, amelyek ilyen jellegű fejlesztést 
hajtanak végre. Szél István elmondta, hogy a hivatal elrende-
zése is változni fog, ráadásul mozgáskorlátozott mosdóval is el 
fogják látni az épületet.

„Az az elképzelésem és a tervem, hogy szeretnék eljutni 2-3 
éven belül oda, hogy az önkormányzati intézmények áramellá-

tását napenergiával lássuk el, amivel jelentős költségeket  lehet 
megtakarítani” – fogalmazott a polgármester.

2018 végéig megszűnik az István iskolában az állattartás, és a 
terv, hogy a 230 négyzetméteres épületben 4 bérlakást alakítsa-
nak ki. Az engedélyes- és kiviteli tervek már folyamatban vannak. 
A Központi iskola épületét szintén felújítják. Kültéri fitneszpark ki-
alakítására is pályázik a település, illetve a játszótér bővítésére is.

Székkutas pályázott a Digitális Jólét Programra is, amelynek 
lényege, hogy a közösségi informatikai pontokat fejlesszék. En-
nek részeként hozzájutott a település többek között 3 laptop-
hoz, de a Sportcentrum környékén is nagyobb hatáskörben le-
het ingyen wifihez jutni.

A szociális célú tüzelőanyaggal kapcsolatban fahiány merült 
fel állami szinten. Szél István megnyugtatta a jelenlévőket, hogy 
lesz szociális tűzifa, de első körben a felét tudják odaadni, és 
valamivel később tud beindulni a második hullám.

Az iskolánál nem lehetne egy tornatermet építeni? – szólt az 
első lakossági kérdés, amelyet rögtön követett a második: egye-
dülálló idősek kisegítésére a közmunkásokat be lehetne-e vetni, 
lehetne-e alkalmazni? Szél István a tornateremmel kapcsolat-
ban az jegyezte meg, hogy a felvetés jogos, de a település nem 
biztos, hogy el tudna tartani két sportlétesítményt. Az idősek 
megsegítésével kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy 
mivel idősödő településről van szó, mindenképpen gondolni 
kell arra, hogyan tudnának segíteni azoknak az időseknek, akik 
egyedül élnek. Sok olyan kezdeményezése van az önkormány-
zatnak, amivel ezt a réteget támogatja, de a jövőben fokozottan 
kell figyelnie erre a kérdésre. 

Jött olyan kérdés is, amely arra vonatkozott, hogy a lakos ud-
varában nagyon felhalmozódott a falevél, mivel a szél odafújja a 
környező fákról. A polgármester reakciójában megígérte: meg-
próbálnak odaérni, azonban most hatan vannak a közterületek 
rendben tartására a korábbi 70 helyett. Javaslatként felmerült, 
hogy az önkormányzat zsákot ad a lakosoknak, amiben gyűjthe-
tik a leveleket, illetve felvetették egy külön komposztáló udvar 
kialakítása, amelyhez az önkormányzat vállalná, hogy elszállítja 
az összegyűjtött faleveleket és egyéb zöldhulladékot. ÉR. 
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Szántó Tibor és Varsányi Vajk, a két székkutasi erőember

TISZTELT 
SZÉKKUTASI 
POLGÁROK!

Székkutas Község Önkor-
mányzata ezúton tájékoztatja 
a tisztelt lakosságot, hogy 

2018. december 4-7. 
között

Az őszi zöldhulladék té-
rítésmentesen elszállításra 
kerül minden egyes ingatlan 
elől.

Kérjük önöket, hogy de-
cember 7-én, reggel 8 órá-
ra az ingatlannál keletke-
zett zöldhulladékot zsákban 
(kivéve jumbó zsák), míg a 
gallyakat kötegelve szíves-
kedjenek az ingatlan előtti 
közterületre kihelyezni.

Felhívjuk figyelmüket, 
hogy a zsákba kizárólag zöld-
hulladékot legyenek szívesek 
összegyűjteni, mert ameny-
nyiben az kommunális hul-
ladékot is tartalmaz, úgy azt 
az önkormányzatnak nem 
áll módjában elszállítani, il-
letve a közösségi együttélés 
szabályainak megszegése 
miatt közigazgatási bírság is 
kiszabható.

Székkutas, 2018. november 20.

 Székkutas Község 
Önkormányzata

Székkutason nagy hangsúlyt fektetnek a sportolásra és az 
egészséges életmódra. Kiváló példája ennek Szántó Tibor és 
Varsányi Vajk erőemelők, akik az elmúlt időszakban kiemel-
kedő eredményeket értek el. 

Varsányi Vajk 2009-ben kezdett el konditerembe járni, majd 
2013-ben döntött úgy, hogy versenyszerűen kezd foglalkozni az 
erőemeléssel. Azóta rengeteg súlyt emelt már meg, májusban pe-
dig részt vett a Magyar Bajnokságon, ahol harmadik helyen végzett. 
Ezzel a remek teljesítménnyel kvalifikálta magát a GPC szervezet 
világbajnokságára, amit Egerben rendeztek meg idén szeptember-
ben. Vajk általában három fogásnemben szokott indulni, azonban 
egy vállsérülés miatt Egerben csak felhúzó számban indult, ahol 7. 
helyezést ért el. A sportoló a megmérettetés után tovább edzett, és 
készült az októberi WUAP-világbajnokságra, amit Nagyszombaton 
rendeztek meg. Vajknak itt sem volt egyszerű dolga, hiszen több 

nemzet versenyzőivel, horvátokkal, szlovákokkal és németekkel 
is versenyeznie kellett. A tökéletes felkészülés eredménye meg is 
lett, hiszen 3. helyen sikerült végeznie. 

Szántó Tibor szintén részt vett a GPC Világbajnokságon. Az 
egri megmérettetésen felhúzás kategóriában indult, ahol a 
második helyet sikerült megcsípnie. 280 kilógrammal sikerült 
megbirkóznia, amit második fogásra sikerült felhúznia. Tibor el-
mondta, hogy körülbelül egy éve alapítottak egy egyesületet, a 
Székkutas Gym-et, és ennek az egyesületnek a színeiben indult 
a világbajnokságon. A klubban négy versenyző edz folyamato-
san, hogy minél jobb eredményeket érjenek el. Tibor elmondta, 
hogy a felkészülésre az egész nyara ráment, hiszen egy ilyen 
világversenyre 4-5 hónap a felkészülési idő. 

Gratulálunk a versenyzőknek, és további sikereket kívánunk!
Sz.Viktor
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A Községi Könyvtár és DJP Pont szolgáltatásai

Lázár: fontos, hogy a fiatalokat távol tartsuk a dohányzástól

Kölcsönzés – könyvek, a folyóiratok régebbi számai; Hely-
ben olvasás – kézikönyvek, hírlapok, folyóiratok, gyermek fo-
lyóiratok legfrissebb számai; Fejlesztő játékok; Könyvtárközi 
kölcsönzés – állományunkból hiányzik, megkérjük más könyv-
tárból; Rendezvények, gyermekprogramok Internethasználat; 
Számítógép-használat (szövegszerkesztés, táblázatkezelés); 
Nyomtatás; Fénymásolás; Szkennelés; Faxolás; Laminálás; 
Spirálozás; Számítógép- és internet használati tanfolyam (kü-
lön meghirdetve); egyéni segítségnyújtás a DJP Pont használók-
nak

Negyedévente érkeznek új könyvek minden korosztály 
számára!

Gyerekek!  Gyertek el, próbáljátok ki új fejlesztő játékainkat, 
merüljetek el a mesék birodalmában!

Könyvtárunk Digitális Jólét Program Pontként is üzemel, 
ahol saját számítógépes infrastruktúránkon túl – Székkutas Köz-
ségi Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően – az 
alábbi eszközökkel bővült intézményünk:

3 db laptop és a szükséges szoftverek; 2 db tablet; 2 db okos-
telefon; 1 db projektor; 1 db multifunkciós eszköz; 1 db beltéri 
WifiAccesPoint és amennyiben szükséges powerinjector; 1 db 
kültéri WifiAccesPoint és amennyiben szükséges powerinjec-
tor; 1 db router

Nyitvatartási idő
Hétfőtől – csütörtökig: 8 – 12; 12,30 – 16,30 óráig
Péntek: 8 – 14 óráig
Szombat: 8 – 10 óráig.
Elérhetőségek
Községi Könyvtár
6821. Székkutas, Vásárhelyi út 14.
T.: 62/593-055
e-mail: konyvtar@szekkutas.hu

A szolgáltatásokat a könyvtár teljes nyitvatartási idejében 
igénybe lehet venni.

Szilágyiné Fejes Ildikó
könyvtáros

Fontos, hogy a fiatalokat távol tartsuk a dohányzástól és 
csökkenjen a dohányosok száma – mondta a nemdohányzók 
védelméért felelős miniszterelnöki biztos a Ne gyújts rá! vi-
lágnap november 15-i, budapesti rendezvényén.

Lázár János szerint egy kormányzatnak az lehetne a legna-
gyobb eredménye, ha minél több fiatalt távol tud tartani a do-
hányzástól. Hozzátette: a lehető legkorábban fel kell hívni a fia-
talok figyelmét a dohányzás káros hatásaira, kockázataira.

Elmondta, abban szeretnének segíteni a mindennapos test-
nevelés bevezetésével, a sportinfrastruktúra fejlesztésével, a 
közbeszéd irányításával, hogy minél kevesebb fiatal gyújtson rá. 
Ismertetése szerint a kétezres évek elejéhez képest ma félmilli-
óval kevesebben gyújtanak rá, és csökkent a 13-16 éves korosz-
tályban a dohányosok száma.

Úgy vélte, ha a fiataloknak megadjuk a sportolás, a hasznos 
időtöltés lehetőségét, ha a közbeszédben – akár vitákat is kivált-
va és vállalva – beszélünk a dohányzás visszaszorításának tár-
sadalmi szükségszerűségéről, ha a dohánypiacot megpróbáljuk 
szabályozni, akkor ezek a kis lépések elvezetnek ahhoz, hogy 
csökkenjen a dohányosok száma.

Kovács Attila országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy a do-
hányzás rendkívül súlyos egészségügyi és nemzetgazdasági 
probléma is. Mint mondta, egyfajta “kultúraváltásra” van szük-
ség, amelyben előtérbe kerül az egészséges életmód.

Kiemelte, az elmúlt években számos olyan intézkedés szü-
letett, amelyre a kormány büszke lehet. Ilyen szigorítás, hogy 
bizonyos közterületeken tiltott lett a dohányzás, vagy nem lehet 
rágyújtani a vendéglátóhelyek zárt tereiben.

Kovács Attila az adatokat ismertetve örömtelinek nevezte, 
hogy a 13-15 éves korcsoportban 2008 óta folyamatosan csök-
ken a dohányzók száma. A felmérések szerint míg 2008-ban a 
vizsgált korcsoportban a nemdohányzó fiatalok aránya 62 szá-
zalék volt, addig 2016-ban már 74 százalékuk állította, hogy nem 
dohányzik. Azoknak a fiataloknak a száma is csökkent, akik 
csak időnként, társas összejöveteleken dohányoznak: arányuk 
2012-ben 28 százalék volt, ez 2016-ban 19 százalékra csökkent.

A legveszélyeztetettebb csoportba a napi rendszerességgel 
dohányzó 13-15 évesek tartoznak, arányuk 2012-ben még 7,5 
százalék, 2016-ban pedig már csak 6 százalék volt.

A Ne gyújts rá! világnapon mutatták be a dohányzásprevenci-
ós iskolai és óvodai programot.

Ennek keretében a megyei kormányhivatalok húsz, a www.
cikiacigi.hu szoftvert tartalmazó hordozható érintőképernyős 
számítógépet és tíz, a dohányzás okozta betegségek tüneteit be-
mutató bábut kaptak. Az óvodák összesen 785 óvodai program-
dobozt és mintegy 160 ezer gyermekcsomagot kapnak, ezek a 
mesékkel és játékos tartalmukkal a legfiatalabb korosztályt cé-
lozzák meg.

Az összesen több mint 30 millió forint értékű iskolai megelő-
zési eszközök egy komplex, interaktív iskolai dohányzásmeg-
előzési program részei. A kormányhivatalok körzetébe tartozó 
oktatási-nevelési intézmények 2019-től díjmentesen kikölcsö-
nözhetik mind a gépeket, mind a szintén most átadott bemutató 
bábukat.

Az eszközökhöz támogatást nyújtott a Nemzeti Dohánykeres-
kedelmi Nonprofit Zrt.

Forrás: MTI
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Utak, kutak kérdésköre Székkutason
November 12-én, a székkutasi Gregus Máté Általános Isko-

lában lakossági fórumot tartott Szél István polgármester, vala-
mint Rostás Péter alpolgármester.

Az idén mintegy 760-780 millió forintnyi fejlesztés bevalósítása 
valósul meg Székkutason. Ezek között vannak olyanok, amelyek 
már folyamatban vannak, és akadnak olyanok is, amelyek még ezt 
követően fognak megvalósulni.

A fejlesztések között említhetjük a mágocsi út fejlesztését, az 
Egészségház felújítása, a Murgács Kálmán Művelődési Ház felújí-
tása, valamint a piacfejlesztése. Utóbbival kapcsolatban a polgár-
mester elmondta, hogy egy modern kornak megfelelő piac fog 
megépülni, amelynek várható befejezési ideje 2019 márciusa.

A polgármesteri hivatal mintegy 57 millió forintból fog megújul-
ni. – A belső terek átalakítására azért van szükség, mert a hivatalt 
akadálymentesíteni kell az ügyfélszolgáltatás szempontjából, illet-
ve ez a pályázat feltétele is – fejtette ki Szél István polgármester. Az 
elképzelések között szerepel az is, hogy a Művelődési Ház és a pol-
gármesteri hivatal épületéhez hasonlóan az összes önkormányzati 
intézményre napelemet helyeznek ki. A Művelődési Ház esetében 
egy nyertes pályázatnak köszönhetően fűtőtesteket is sikerült be-
szerezni.

A polgármester beszámolt arról is, hogy ebben az évben sike-
rült kialakítani az ebrendészeti telepet is mintegy 2 millió forintból, 
aminek köszönhetően méltó elhelyezést kaphatnak a kóborló ku-
tyák. A beszámoló végén a kulturális, közösségi, társadalmi életről 
is szólt pár szót a polgármester, amelynek lényege, hogy a faluban 
nagyon sok program valósult meg az elmúlt időszakban, el lehet 
mondani, hogy „pezseg az élet Székkutason”.

Az Országos Jégkármérséklő Rendszerről is szó esett. Szél Ist-
ván elmondta, hogy a rendszer kiépítése ebben az évben történt 
meg, így a mostani egy próbaév volt, igazi hatását majd csak pár év 
múlva lehet lemérni, de ígéretesnek tűnik. A polgármester meg-
nyugtatta a jelenlévőket, hogy ennek a rendszernek nincs káros 

hatása a környezetre, nem befolyásolja a csapadék mennyiségét, 
csupán azt, hogy a jég mekkora méretben esik le.

Emellett a 47-es főút négysávosításának koncepcióját is bemu-
tatta a település első embere. Jelenleg 3 terv van napirenden, és 
mindhárom esetben elkerüli a 47-es Székkutast.

„Én úgy gondolom, hogy Székkutas ebben az évben is sikere-
sen teljesítette, teljesíti a feladatokat. Rengeteg elképzelésem van. 
Időben fogom tájékoztatni a lakosságot ezekről, de semmiképpen 
sem szeretném, ha megtorpannánk” – fogalmazott a polgármester.

A fúrt kutak bejelentésével kapcsolatban érkezett lakossági kér-
dés. A vízkészlet óvása érdekében valamiféle bejelentésre szükség 
lesz, de próbálják kitolni a bejelentési határidőt, illetve lecsökkentet-
ni a bejelentés összegét. Jelenleg a parlament előtt van az a tervezet, 
ami a határidőt 2018. december 31-ről 2020. december 31-re mó-
dosítaná. Azt még nem lehet tudni, hogy a határidőt módosítják-e. 

A zöldhulladék gyűjtése felmerült az előző lakossági fórumon: 
meg fogja hirdetni az önkormányzat, hogy 2 nap alatt összegyűjtik. 
A fogorvosi röntgengép működésével kapcsolatban is érkezett kér-
dés: az atomenergetikai hivatal engedélye kell ahhoz, hogy megfe-
leljenek az előírásoknak, és ha ezek meglesznek, akkor lehet majd 
használni a gépet. Jelenleg a székkutasi fogorvos Szegedre irányít-
ja azokat a pácienseket, akiknek röntgenre van szükségük. Meg 
fogják vizsgálni, nem lehet-e közelebbi rendelőben megoldani ezt 
a kérdést.

Egy újabb lakossági észrevétel: a dűlők állapota nem megfelelő. 
– Jelen pillanatban nem látok arra lehetőséget, hogy ez megoldód-
jon. Nincs az a pénz a költségvetésben, amivel ezt meg tudnánk 
oldani – reagált a polgármester, de hozzátette, hogy azok a gazdák, 
akik rendbe teszik az általuk használt dűlőket, azoknak adójával 
kapcsolatban valamiféle engedményt tesz az önkormányzat.

ÉR.

Véradás Székkutason
2018. november 7-én a Magyar Vöröskereszt Hódmezővásár-

helyi és Székkutasi Szervezete véradást szervezett a Murgács 
Kálmán Művelődési Házban. Mintegy 60 véradó jelent meg, 
hogy karját nyújtsa az életmentő véradásra.

Köszönetet mondunk Székkutas Község Önkormányzatának, 
a Herbária Zrt. székkutasi üzemének, az Új Élet Mezőgazdasági 
Szövetkezetnek, a Csizmadia Pékségnek valamint a Sóshalom 
Kincsei Kertészetnek a lebonyolítás során nyújtott támogatásért.

Továbbá köszönetet mondunk a véradóknak és az önkén-
teseknek, akikre a következő véradáson, 2019. április 24-én is 
számítunk.

Magyar Vöröskereszt Székkutasi Szervezete
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Bürokrácia csökkentés és hatékony 
öntözőrendszerek kialakítása az agráriumban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke volt a 
Rádió 7 Napraforgó című műsorának vendége, akit egy éve 
választottak meg a pozícióra. Az elmúlt esztendő történései 
között említette Szél István többek között a bürokrácia visz-
szaszorítására tett intézkedéseket. Mint mondta, a hosszú 
távú koncepció keretében, ennek egyik első állomásaként a 
hivatali átalakítások is megkezdődtek. 

November ötödikén állt fel ugyanis az Agrárgazdasági Kama-
ra megújult falugazdász hálózata, amelynek - a megyei elnök re-
ményei szerint - előnyét látják majd a mezőgazdaságból élők. A 
hónap elejétől országszerte 67 olya szakmai központ működik, 
amely egy körzetvezető alá tartozik és neki hét, adott esetben 
nyolc falugazdász segíti a munkáját. Ők látják el – ahogy eddig 
is - a gazdák területalapú támogatásának beadását, különböző 
tájékoztatásokat adnak és egyéb jogosultságok ellenőrzését 
végzik. Csongrád megyében összesen 5 falugazdász hivatali 
körzetvezető látja el ezeket a feladatokat. 

-Szegeden, Navracsics Beáta a körzet-
központ vezető, aki egyben megyei fő-falu-
gazdász is

- Makón, Horváth Attila a körzetközpont 
vezetője 

-Mórahalmon, Somodi Attila 
-Hódmezővásárhelyen, Mucsi Krisztina
-Szentesen Bérces Mariann látják el ezt 

a feladatot. 
Az alapvető cél, hogy valóban a falu-

gazdászok foglalkozzanak az agráriumból 
élők papírügyeivel és ne a gazdálkodóknak 
kelljen. A termelők inkább a felvállalt fela-
dataikat végezzék, ne a papírmunka vegye 
el az idejüket. Az új rendszer sikerét tükrö-
zi, hogy a kamara megyei elnöke szerint, 
eddig még soha ilyen pontos és egységes 
pályázati kérelembeadás nem történt, mint 
a közelmúltban. A folyamatos kapcsolat-
tartás és információ átadás is kiemelten 
fontos szempont a kamaránál, ennek ér-
dekében rövidesen útjára indítanak egy 25 
állomásos tájékoztató fórumsorozatot. A 
következő 3 évben újabb és újabb bürok-
ráciacsökkentő intézkedést ígér Szél István, 
nem csak a megyében, hanem országosan 
is egyaránt. 

Katasztrofális helyzetként értékelte az 
országot hosszú ideje sújtó aszályt és az eb-
ből adódó károkat a kamara elnöke. Mint 
mondta Magyarországnak öntözés szem-
pontjából két évtizedes elmaradást kell 
megoldania mihamarabb. A magyar kor-
mány most ezt a kérdést is zászlajára tűzte. 
Egy hatékony és ütőképes öntözőrendszer 
kiépítése indulhat meg uniós és kormány-
zati támogatásból Szél István szerint. Eh-
hez azonban a gazdálkodók hozzájárulása 
is szükséges lesz. Összefogás nélkül nem 
lehet rendezni ezt a régóta előtérben lévő 
problémát – véli az Agrárgazdasági Kamara 
megyei elnöke.   

Ehhez kapcsolódó és sokakat érdeklő 
kérdés a fúrt kutak körül kialakult helyzet. 

A hatályban lévő jogszabályok szerint,  2018. december 31-ig 
be kell jelenteni, ha valaki területén fúrt kúttal rendelkezik. A 
kamara azonban nemrégiben nyújtott be egy javaslatot a Par-
lament elé, amivel azt szeretnék elérni, hogy az érintetteknek a 
bejelentési határidőt hosszabítsák meg 2020. december 31-ig. A 
lakóingatlanoknál, lakóházaknál lévő fúrt kutakat a helyi jegyző-
nél kell bejelenteni, a mezőgazdasági céllal használt területeken 
pedig ezt a vízügyi hatóságok megyei kirendeltségein, esetleg a 
Katasztrófavédelmi Hivatalban kell megtenni. Mindez a felszíni 
vizeink védelmében szükségszerű- szögezte le Szél István. 

Az érdekvédelmi szervezet megyei elnöke arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy 63 milliárd forint keretösszeggel, 3 új vidékfejlesz-
tési pályázatot hirdetett meg az Agrárminisztérium. A pályázatok 
az élelmiszer-feldolgozás és a borászat, az ökológiai gazdálko-
dás, valamint a kiskérődző-tejágazat támogatását szolgálják.

HT



IX. évfolyam 10. szám8

Kutasi hírek
közéleti havilap

Megjelenik: minden hónap 3. péntekén
Kiadja: Kisbíró Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér
71.) Székkutas Község Önkormányzatának támogatásával
Felelős szerkesztő: Égető Réka (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!

Gúnár lett Székkutas legszebb libája
Székkutason is megrendezték a Márton-napi vigasságot, 

amelynek keretén belül még libaszépségversenyt is tartot-
tak.

A székkutasi Gregus Máté Általános Iskola egy nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően szervezte meg a Márton-napi ünnep-
séget, amelynek első szakaszában az oktatási intézményben 
készíthettek a gyerekek maguknak libás lampiont. A gyerekek 
nagy lelkesedéssel – és némi szülői, pedagógusi segítséggel – 
vetették bele magukat a munkába. Az elkészült műveket még 
aznap felhasználhatták, hiszen a nap egy lampionos felvonulás-
sal zárult.

„A Márton-naphoz kapcsolódóan lehetett színezni a gyere-
keknek , kreatív dolgokat készíthettek a pedagógusok irányí-
tásával” – egészítette ki a programok felsorolását Patyi Éva, az 
intézmény vezetője.

A kézműves foglalkozást követően a gyerekek, szülők, pe-
dagógusok átvonultak az Emlékházhoz, ahol három liba várta, 
hogy a közönség ítéletet mondjon felettük, és eldöntsék, melyi-
kük a legszebb. Két tojó (Lidi és Bogáncs), valamint egy gúnár, 
Márton vett részt a szépségversenyen. A jelenlévők taps segítsé-
gével döntöttek végül: Mártont tartották a legszebbnek.

A büszke gúnár tulajdonosában Tóth Orsolyát tisztelhetjük, 
aki elmondta, hogy Márton júniusi kelésű, szürke orosházi májli-
ba, akit szeretne a fiatal székkutasi lány tenyészteni is. Orsi nem 
először nevezett jószágot szépségversenyre: tavaly két libája in-
dult a Márton-napi megmérettetésen.

ÉR.
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