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Tovább csökken a
bűncselekmények száma
Székkutason

Hamarosan teljes
hosszában megújul
a mágocsi út

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság a kialakult
járványügyi veszélyhelyzetben is maradéktalanul ellátta
munkáját, igazodva a megváltozott környezeti hatásokhoz.
Kiemelt feladatként kezelte, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete megmaradjon, így még nagyobb hangsúlyt
fektetett a bűnmegelőzésre, valamint a nyomozások időszerűségének javítására. Prioritásként kezelte a közbiztonsági
helyzet fenntartását és közlekedésbiztonsági helyzet javítását. Kiemelt feladatként jelent meg az általános szabálysértési hatáskör járási hivataltól való átvétele és ellátása, és az
ezekkel kapcsolatos feladatok teljesítése.
Székkutason 2020-ban 6 bűncselekmény történt, ez jelentős
csökkenés a 2019-es évhez képest, amikor 18 esetet regisztráltak. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 9-ről
3-ra csökkent tavaly az azt megelőző évhez képest. Garázdaságra csak egyszer volt példa 2020-ban a községben. A rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények
számát figyelembe véve a regisztrált bűncselekmények száma
100 ezer lakosra vetített aránya 1040-ről 916-ra csökkent.
2020-ban rablás, zsarolás és kifosztás nem történt Székkutason. Lopás egyetlen esetben történt, de betöréses lopásra, lakásbetörésre és rongálásra nem volt példa községünkben.
A község polgárőr egyesületének tagjaival együttműködve
vesznek részt a körzeti megbízottak, iskolarendőri feladatokat is
elláttak a tavalyi évben. Emellett időszakosan a rendőrkapitányság állományába tartozó más rendőrök is láttak el szolgálatot a
településen.

A több ütemben megvalósult útfelújítási munkálatok még
2018 nyarán kezdődtek meg, az idei nyár közepére pedig
végre a Székkutas és Nagymágocs közötti út teljes egészében megújul.
2018 augusztusában fejeződött be a Székkutast Nagymágoc�csal összekötő út felújításának elő szakasza. Akkor Székkutas
belterületéről indulva, mintegy 4,6 kilométeres szakasz újulhatott meg, a Komplex Útfelújítási Program részeként. Ezt később
egy újabb kilométernyi szakasz megújítása követte, amely tavaly májusra készült el, már a Magyar Falu Programnak köszönhetően.

A 47-es főúton a nyílt forgalomellenőrzési módszerek mellett
rejtett módon is ellenőrzés történik a Pofátlan(tan)ítás akció keretében. Ez a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitánysággal összehangoltan történik.
Szabó Zsolt r. alezredes szerint Székkutas területén hagyományosan jó együttműködés alakult ki az önkormányzattal, a
társadalmi és civil szervezetekkel, valamint a településen élő
polgárokkal is. Kiemelte, hogy a térfigyelő kamerarendszer segít
abban, hogy a közterületi bűncselekményszámok tovább csökkenjenek. Úgy véli, a község polgárőrei példaértékű és lelkiismeretes munkát végeznek, ezzel nagyban hozzájárulnak a település kedvező közbiztonságához. 2020-ban is együttműködtek
a település rendőreivel, de önállóan is elvégezték a polgárőri
feladatokat.
ká
kép forrása: police.hu

Március közepén pedig a maradék, bő 3,5 kilométeres szakaszon is elkezdődhettek a felújítási munkálatok. A Magyar
Közút a Vásárhely 24-nek elmondta, hogy a még hátralévő,
rossz állapotban lévő szakasz is a Magyar Falu Program keretében kaphat új borítást, egy 480 millió forintos beruházás keretében.
A tájékoztatás szerint a munkálatok várhatóan július végéig
fejeződhetnek be. A kivitelező a már meglévő útfelületre kétrétegű megerősítő aszfaltréteget épít, ám a süllyedéseknél a teljes
pályaszerkezet cseréjét is megteszik. Ezt követheti a burkolati
jelek felfestése, valamint a sérült KRESZ táblák cseréje is a projekt részét képezi.
A közlekedők a munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra számíthatnak az érintett szakaszon.
Fotó, forrás: vasarhely24.com
szcs

Anyakönyvi hírek
Március hónapban:
Születés: nem volt
Házasságkötés: nem volt
Elhalálozás: Böjti Gábor, Molnár Sándor, Petykó István
József, Varjúné Rostás Éva
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Lakástámogatás-kisokos: fontos információk
az elérhető állami támogatásokról, röviden
A kormány családpolitikájának évek óta részét képezi a lakástámogatási rendszer folyamatos bővítése az otthonteremtési program és egyéb lehetőségek keretében. Laikusként sokszor nehéz lehet eligazodni a különböző elemek, új fogalmak
között. Melyik kire vonatkozik, mennyi pénzt jelent és mit kell
tenni, hogy igénybe lehessen venni? Az alábbiakban ezekre a
kérdésekre válaszolunk, és segítünk eligazodni a jelenleg elérhető állami támogatások útvesztőiben.
A Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)
A családi otthonteremtési kedvezmény (ismertebb nevén a
CSOK) a gyermekes családoknak, illetve a gyermeket vállaló fiatal
házasoknak segít saját otthonhoz jutni. A támogatás mértéke 600
ezer és 10 millió forint között van, attól függően, hogy az igénylő hány gyermeket vállal és milyen ingatlant vásárol vagy építtet.
Összefoglaltuk a támogatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Kik vehetik fel?
• A CSOK alapfeltétele a gyermekvállalás, az igénylők köre
pedig attól függ, hogy a gyermekek már megszülettek,
vagy csak a későbbiekre tervezi a pár az apróságokat.
• Házaspárok már meglévő és vállalt gyermek után is felvehetik a támogatást - vállalt gyermek esetén feltétel, hogy
legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.
• Élettársak és egyedülálló szülők csak abban az esetben
igényelhetik a támogatást, ha már van gyermekük - rájuk
ebben az esetben nem vonatkozik életkori korlát.
• Kevesen tudják, de a CSOK nyugdíjasként is igénybe vehető, ha vérszerinti vagy örökbefogadott kiskorú gyermeket
nevelnek és dolgoznak a nyugdíj mellett az igénylők.
• A támogatás örökbefogadott gyermek után is igényelhető.
Mekkora az igényelhető támogatás összege?
Az összeg mértéke attól függ, mi a cél a támogatással. Felvehető használt lakás vásárlására vagy bővítésre is, de igényelheti
akkor is a család, ha új lakást venne, vagy éppenséggel építkezést
tervez. Lássuk az anyagiakat:
Használt lakás vagy bővítés esetén
• egy gyermek után 600 ezer,
• két gyermek után 1,43 millió,
• három gyermek után 2,2 millió,
• négy gyermek után 2,75 millió forint igényelhető.
Új lakás vásárlására vagy építésére pedig
• egy gyermek után 600 ezer,
• két gyermek után 2,6 millió,
• három gyermek után 10 millió forint igényelhető.
Mire használható fel?
Nagyon fontos kiemelni, hogy a CSOK-ot nem használhatjuk fel
akármire. A támogatás új ingatlan építésére, vásárlására, valamint
használt lakás vásárlására vagy bővítésére használható fel. Korszerűsítésre és egyéb felújítási munkálatokra nem. Ezeket érdemes
szem előtt tartani, hogy a legmegfelelőbb lakástámogatási formát
meg tudjuk találni.
Meddig lesz elérhető a CSOK?
A CSOK-nak jelenleg nincs ismert végdátuma.
A falusi CSOK
A falusi CSOK a hagyományos CSOK speciális formája, 2019. július 1. óta érhető el. Ez a támogatás preferált kistelepüléseken (jelenleg 2679 ilyen település van Magyarországon, köztük Székkutas
is), valamint külterületen segít ingatlanhoz jutni a családoknak. Az
igénybe vehető maximum támogatás 10 millió forint. Lássuk a legfontosabb tudnivalókat!

Kik vehetik fel?
Ugyanazok, akik a CSOK-ot, de bizonyos személyi feltételek eltérnek, ilyen például az igénylésnél elvárt tb-jogviszony.
Mekkora az igényelhető támogatás összege?
Használt lakás vásárlására, bővítésére és/vagy korszerűsítésére
• egy gyermek után 600 ezer,
• két gyermek után 2,6 millió,
• három gyermek után 10 millió forint igényelhető.
Mire használható fel?
A falusi CSOK használt ingatlan vásárlására, bővítésére és/
vagy korszerűsítésére, illetve már meglévő ingatlan bővítésére és/
vagy korszerűsítésére használható fel. Az ingatlanvásárlás nem lehet egyedüli célkitűzés: az igényelhető összeg fele-fele arányban
használható fel az ingatlan megvásárlására és bővítésre, korszerűsítésre.
Meddig lesz elérhető a falusi CSOK?
A falusi CSOK-ot 2022. június 30-ig lehet igényelni.
CSOK mellé felvehető kamattámogatott lakáshitel
A CSOK és a falusi CSOK támogatások mellé akár 15 millió forint
kamattámogatott lakáshitel is igényelhető – 10 millió forint támogatással kombinálva ez 25 millió forint. A kölcsön csak a támogatással
együtt érhető el, önmagában nem lehet igénybe venni. A lakáshitel
kamata a kamattámogatás időszaka alatt legfeljebb 3 százalék, a kamattámogatás időszaka legfeljebb 25 év lehet. Ez a koronavírus-járvány miatt bevezetett engedmények miatt akár hosszabb is lehet.
A kamattámogatott lakáshitelt érdemes összevetni a piaci ajánlatokkal is.
Mekkora az igényelhető hitelösszeg?
Két gyermek után a maximálisan igényelhető hitelösszeg 10
millió, három gyermek után 15 millió forint. Azok, akik a falusi
CSOK keretében csak bővítenek és korszerűsítenek, a maximális
hitelösszeg fele (5 millió és 7,5 millió forint) érhető el.
Babaváró hitel
A babaváró hitel segítségével a fiatal házasok legfeljebb 10 millió forintos kamatmentes kölcsönhöz juthatnak hozzá, mely szabad
felhasználású - fordítható lakáscélra, de akár hitelkiváltásra is. Ez
azt jelenti, hogy akár lakásépítésre is költheti az igénylő pár a pénzt.
A kamatmentesség feltétele a gyermekvállalás, több gyermek vállalása esetén pedig vissza nem térítendő támogatássá alakítható
a hitel. Az igényléstől számítva a második gyermek megszületése
után a fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek születése után pedig a teljes fennálló tartozást elengedi az állam.
Kik vehetik fel?
Az igénylés csak fiatal házaspárok számára nyitott, feltétel ezen
kívül, hogy a feleség az igénylés pillanatában még nem töltheti be
a 41. életévét. A futamidő első öt évében automatikus kamatmentesség akkor tartható a futamidő végéig, ha a házaspárnak az első
öt évben legalább egy gyermeke születik – attól függetlenül, hogy
az igénylés előtt már volt gyermekük, vagy sem.
Mekkora az igényelhető hitelösszeg?
Legfeljebb 10 millió forint.
Mire használható fel?
Gyakorlatilag bármire. Ha a cél lakásvásárlás, akkor önerőként
is bevonható lakáshitel igénylésnél, legfeljebb az igényelt babaváró hitel összegének 75 százalékáig.
Meddig lesz elérhető a babaváró hitel?
A jelenleg ismert információk szerint 2022. december 31-ig lehet igénybe venni.
forrás: bank360.hu/ka
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Ez történt Székkutason 2020-ban – II. rész
Nem a megszokott rendben telt Székkutason a 2020-as év,
hiszen a községben élők és dolgozók életét és munkáját is
befolyásolta a koronavírus-világjárvány. Összefoglalónkban
a július és december közötti történéseket mutatjuk be, a teljesség igénye nélkül.
Július
Székkutason egyedülálló módon táborozhattak a helyi gyerekek, hiszen a tábori ellátás ingyenes volt. 4 hétig tartott a nyári
kaland, melynek az első kéthetes periódusában 40 gyerek vett
részt, második kéthetes szakaszában pedig 20 főben maximalizálták a létszámot a szervezők. Az első két hétben napközis
tábort szerveztek a résztvevők számára, a második két hétben
úszótáborban vehettek részt a gyerekek. A hónapban kezdődött
meg a Magyarok Kenyere Programban a környékbeliek által felajánlott gabona begyűjtése is. Erre a néhai Kispál Ferenc megyei Magosz-elnök tanyáján került sor. A székkutasi gazdák a
program 11 évvel ezelőtti életre hívása óta partnerei a kezdeményezésnek. Az itt összegyűjtött búzát később a szarvasi malomba, a Kárpát-medencei Búza Összeöntés Ünnepére szállították.
Augusztus
A község augusztusi hónapja sem telt eseménytelenül. Felavatták és megszentelték Székkutas központjában álló centenáriumi Trianon-emlékművet. Az államalapítás ünnepén Lázár
János, a hódmezővásárhelyi-makói térség országgyűlési kép-

viselője a köszöntőjében arról beszélt, úgy véli, erős az a közösség, mely nem csupán emlékezni képes a száz évvel ezelőtt
történt tragédiára, hanem összefogva, adakozva, méltó emlékhelyet is kialakít ennek érdekében. Szél István polgármester az
eseményen elmondta, hogy az új emlékműnek helyet biztosító
területből egy Trianon-parkot szeretnének kialakítani. Augusztusban egy nagy sikert is bezsebelt egy kutasi polgár: Ludányi
Péter harmadik alkalommal teljesítette a nagyatádi eXtremeMan Ironman versenyt. A megmérettetés 3,8 kilométer úszásból,
180 kilométernyi kerékpározásból és 42 kilométer futásból áll. A
hónapban a Mozgás Éjszakáját is megszervezték Székkutason,
ami tavaly is nagy népszerűségnek örvendett.
Szeptember
Az iskolakezdés hónapja tevékenyen telt a településen, hiszen a Gregus Máté Kertbarát Egyesület és a Székkutasi Olvasókör virághagyma- és virággumó börzét rendezett. Az eseményt
jótékony céllal szervezték meg. A több mint 37 ezer forintos
bevételből az olvasókör néptánc-csoportját segítették. Szeptembertől alapfokú művészeti oktatás is indult Székkutason.
A Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola székkutasi tagintézményében 30 diák kezdte meg a tanévet. Az általános iskola
elsős diákjai közlekedésbiztonsági csomagot kaptak a Magyar
Autóklub jóvoltából.

Október
Októberben már használatba vehették a kutasiak a sportpályán elhelyezett 11 eszközből álló fitneszparkot. A 154 négyzetméter alapterületű kültéri kondipark azóta is igen nagy népszerűségnek örvend településünkön. Még ebben az időszakban
Székkutas Község Önkormányzata az NKM Áramhálózati Kft-vel
együttműködve kicserélt 12 db lámpatestet a Béke utcán, jobb
megvilágíthatóságot biztosító, korszerű LED-es lámpákra.
November
A járványhelyzet novemberben egyre súlyosabbá vált az
egész ország területén. Éppen ezért Szél István polgármester és
Dr. Bakos Attila praxisvezető háziorvos közösen úgy döntöttek,
hogy az otthonfekvő betegek segítésére oxigénszint mérő készülékeket szereznek be. A beruházás még a hónapban megvalósult.
December
Befejeződött a „Székkutas község belterületi vízrendezés
III. ütem” elnevezésű projekt kivitelezése december hónapban. A beruházás során több mint 2 kilométer hosszúságú vízelvezető csatornát építettek ki a településen. A fejlesztésnek
köszönhetően hosszú évek óta fennálló problémát sikerült így
a községben orvosolni. Karácsony havában már hagyomány
jelleggel oszt ki csomagokat az önkormányzat a lakosság körében. Rostás Péter alpolgármester lapunknak akkor elmondta,
hogy a meglepetést 65 személynek adták át. A csomag a tartós
élelmiszerek mellett kettő baromfit tartalmaztak: egy vágott és
egy élő szárnyast, hogy „ne felejtsék el a kutasiak, hogyan is
kell kopasztani”.
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További fejlesztésekre készül a község
Óvoda-korszerűsítés, járdafelújítás, a közvilágítás fejlesztése és tanyavillamosítás – ezeket tervezi Székkutas a
már számos megvalósult és folyamatban lévő beruházás
mellett. A további elképzelésekről és már lezárult projektekről Szél István polgármester a Rádió7 Közös Nevező című
műsorában beszélt.
A polgármester ismertette, az önkormányzati önerő az óvoda
felújítása esetében mintegy 5,5 millió forint. Hozzátette, idén 17
gyermek ballag el az intézményből és reményeik szerint ismét 3
csoporttal, közel 60 gyerkőccel indulhat el ősszel az ovi. A témában Szabó Emese települési képviselő részletesen nyilatkozott,
cikkünk a 6. oldalon olvasható.
Arról is beszélt a polgármester, hogy kamerákat fognak
telepíteni az intézményhez. A kameratelepítés egyébként az
egész községet érintette a közelmúltban, csaknem 50 kamerát
helyeztek el, köztük rendszámfelismerő rendszert is, ami a vásárhelyi rendőrségre van bekötve. A statisztikai adatok is azt támasztották alá, hogy jó döntés volt: a tavalyi számokhoz képest
tovább javult idén Székkutas közbiztonsága.
Stabil költségvetés, még következetesebb kiadástervezés
idén
Szél István elmondta, 456 millió forint Székkutas bevételi és kiadási oldala, a költségvetésben nincs hiány. Úgy vélik, a koronavírus-járvány okozta nehéz anyagi helyzetben nem jó hitellel pótolni semmit.
Az egészségügyi szolgáltatásokból és a szociális juttatásokból nem
engednek továbbra sem, és apróbb fejlesztéseket terveznek.
A Magyar Falu Programnak köszönhetően járdafelújítás valósul meg. Emellett egy közösségi kemencét és teret építenek ki a Murgács Kálmán Művelődési Ház mögött. Ez utóbbi 60
négyzetméteren jön létre, zsindelyes tetőfedést terveznek. Ez lehetőséget biztosít majd a hangulatos bográcsozásra, grillezésre.

Székkutasnak emellett beadott pályázata is van belterületi
vízrendezésre, amely mintegy 250 millió forint értékű. Pozitív
elbírálás esetén még idén megkezdődhetnek a munkálatok.
Fejlesztik a közvilágítást is
A beruházás a teljes települést lefedi. 302 lámpatestet
cserélnek ki, az új technológiának köszönhetően világosabbak
lesznek az utcák sötétedés után. Emellett egyedi lámpatesteket
helyeznek el a zebráknál. A beruházás megvalósulását követően a 7-8. évtől spórol is ezzel a falu, de mint ahogyan Szél István
kiemelte, nem ez volt a legfontosabb szempont, hanem hogy a
biztonságérzetet fokozzák, élhetőbb, „láthatóbb” legyen Kutas.
A Sportcentrum is fejlődik
33 millió forintból, TAO támogatással napelemes rendszer kerül a
tetőre, és egy 100 m2-es gép- és sporteszköztároló színt alakítanak ki.
Megújul a Nagymágocs-Székkutas közötti útszakasz is. Ez
nemcsak gyorsabbá, de biztonságosabbá is teszi a közlekedők
életét. A kivitelezés már elkezdődött, erről bővebben a 2. oldalon olvashat.

A “vidéken élni jó” kézzelfoghatóvá vált
Az egyedülálló támogatói kormányzati politikának köszönhetően 47 tanyán tudnak a községben elektromos villamoshálózatot kiépíteni, vagy felújítani, ehhez csupán 10 százalék önerő
szükséges a tanyák tulajdonosaitól. Vissza nem térő lehetőség
ez a polgármester véleménye szerint, hiszen 90 százalékos állami forrás áll a rendelkezésre ehhez. Szél István hozzátette,
eddig 9 tanyánál valósult meg a fejlesztés, a pályázataik összeállításában pedig az önkormányzat is segített és segít a jövőben
is a tulajdonosoknak. A témában íródott cikkünket a 8. oldalon
olvashatja.
Az önkormányzat továbbra is ott segít, ahol arra szükség van.
Tavaly minden 60 év feletti polgár kapott textilmaszkot, idén pedig 54 fő igényelte, hogy szállítsák be őt a Vásárhelyi oltópontra.
Így a helyi idősek számára is könnyebben hozzáférhetővé vált a
koronavírus elleni oltás. Az önkormányzat munkatársai az oltásra való regisztrációban is segítenek a polgároknak. A Johannita
Segítő Szolgálatnak köszönhetően minden háztartásba mintegy
4.5-5-kg-os édességcsomag is eljutott, ezzel édesítve meg a járványhelyzet keserű hétköznapjait.
És ha már édesség: A Csokigyár
A kutasiak összefogva, befektetőket keresve elérték, hogy
egy közel 1 milliárd forintos beruházás valósuljon meg, és egy
helyi manufaktúra gyárrá bővülve édesítse meg az emberek
életét. Nemcsak késztermékeket fognak gyártani, de csoki alapanyagokat is – ismertette a településvezető.
Sajnos a koronavírus időszaka nekik sem kedvezett, a külföldről érkező gépek sokkal lassabban értek ide, de próbacsokoládé-készítések már folyamatban vannak.
forrás: vasarhely24.com/Ács Helga,
Rádió7/ká
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Mintegy 35 millió forintból újul meg a kutasi ovi
Nagy munkálatok előtt áll az a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda. Egy
pályázatnak köszönhetően – a tervek szerint – a 2021/22-es nevelési
évet már a megújult környezetben kezdhetik meg az apróságok. A
részletekről Szabó Emese települési képviselőt kérdeztük.
Idén nagy megújulás elé néz a székkutasi Líbor Ilona Óvoda.
Mire számíthatnak a gyerekek?
Szabó Emese: Ebben az évben – már március óta – Kutason
is egyre visszafogottabbá vált a járványügyi helyzet miatt a nevelés-oktatás rendszere. Természetesen ez az óvodára is hatással
volt. Van óvodai ügyelet, járnak is a gyermekek óvodába, ugyanakkor több szülő, több család is úgy döntött, hogy otthon marad a
gyermek. Ez azonban nem akadályozza meg az óvodát a rendszer
szerinti működésben. Örömmel jelenthetjük be, hogy idén Székkutas Község Önkormányzata elnyert egy pályázatot is. Ennek az
összegéből jelentősen meg fog újulni az intézmény.
Milyen felújításokat terveznek, és mikor kezdődhetnek meg
a munkálatok?
Szabó Emese: Egy 35 millió forintos támogatásról beszélhetünk.
Ehhez a település 6,5 millió forint önerővel járul hozzá. Ebből a

Április 15-én indult a
jégkármérséklő rendszer
Az április ebben az évben talán még a szokásosnál is
sokkal szeszélyesebb volt. A hónap közepén sem volt ritka
a fagypontközeli hőmérséklet, többen arról számoltak be,
hogy hajnalban ismét elő kellett venniük a jégkaparót, mielőtt munkába indultak volna autóval. Jelentős fagykár érte
a termést megyénkben is ezekben a hetekben. A jégkármérséklő rendszer indulásáról Szél István, a NAK Csongrád-Csanád megyei elnöke a Rádió 7 Közös Nevező című műsorában
beszélt.
„A fagykárokat mindenképpen jelentsék be a gazdák a NAK
felé, hogy kamara segítséget tudjon nyújtani”– emlékeztette a
gazdálkodókat az elnök. Szél István arról is beszélt, hogy a kisebb területű kertekben egyszerűbb a védekezés a fagykárok
ellen, hiszen parafinnal, füstöléssel, vagy tűzgyújtással meg tudják védeni a tulajdonosok a gyümölcsfáikat. Az elnök arra hívta
fel a figyelmet, hogy ha nagy széllel érkezik a lehűlés, a füstöt
kifújhatja a fák közül, így elfagyhatnak a növények.
A jégkármérséklő rendszerről
Magyarországon 2018-ban indult el a jégkármérséklő rendszer, Európában egyedülálló módon. Az országban 986 talajge-

pénzből nagyon sok minden meg tud újulni az óvodában. A legfontosabbakkal kell kezdeni. Érintésvédelmi szempontból például
fontos a villamoshálózat felújítása, valamint tetőcsere és a festés –
ezek a legfontosabb feladatok, amiket ki tudok emelni. Mivel most
alacsony volt a létszám, az óvodában már elkezdték az átrendezést, és elkezdtek felkészülni arra, hogy nyáron, ha befejeződött az
óvodai nevelés év, hozzá tudjanak kezdeni a termek kiürítéséhez.
A munkálatok legjavát a nyári leállási időszakra kell időzíteni.
Az új nevelési évet már a megújult óvodában kezdik majd
meg a gyerekek?
Szabó Emese: Bízunk benne, hogy a nyári időszakban be fog
fejeződni a felújítás. Be is kell, hogy fejeződjön, hiszen az átadást
a nyári időszak végére kell időzítenünk, hogy szeptemberben zavartalanul nyithasson újra az intézmény. Még nincsenek konkrét
tervek a nyári ügyelettel kapcsolatban, de a település vezetősége
most is partner abban, hogy nyáron is gondoskodjunk a gyermekek
felügyeletéről. A tervek szerint ezalatt az idő alatt is zavartalanul
fognak folyni a felújítási munkálatok.
ká

nerátor gondoskodik a szisztéma működéséről. Ezek egy része
kézi működtetésű, a többi digitálisan látja el a feladatát. Működésének alapja, hogy ezüst-jodidot juttat a légkörbe, ily módon
mérsékelhető a jégeső okozta kár – mégpedig úgy, hogy az aláhulló jégszemek mérete csökkenthető a módszerrel. A jégeső
ugyanúgy leeshet, de kevesebb kárt okoz a termésben, az egyéb
anyagi károkról nem is beszélve.
Az ezüst-jodidot korábban a fényképészetben is használták,
ma már azonban az ivóvíz fertőtlenítésére és a jégkármérséklő
rendszerekben alkalmazzák elsődlegesen. Az anyag nem jelent
kockázatot a növényekre és az állatokra nézve, illetve az emberi
egészségre sem ártalmas.
Magyarországon április 15-én indították el a jégkármérséklő
rendszert.
ká
Tisztelt Székkutasi Polgárok!
Székkutas község önkormányzata ismét lehetőséget biztosít a lakosság számára, a háztartásokban feleslegessé vált
elektronikai hulladékok, szórakoztató elektronikai eszközök (televízió, monitor, számítógép, stb.), továbbá háztartási nagy- és kisgépek leadására.
A feleslegessé vált elektronikai hulladékok leadására
2021. április 26. és 2021. május 7. között, munkanapokon,
8 és 15 óra között a polgármesteri hivatal udvarában biztosítunk lehetőséget.
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SZÉKKUTAS 2021. évi hulladékgyűjtés rendje
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2021. évi (2021. májustól 2022. áprilisig) a biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről, valamint lom hulladék
elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS
(zöldjárat naptár)
2021. év
hétfő

2022. év*

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

márc.

ápr.

24.

21.

19.

16.

13.

11.

8.

6.

3; 31.

28.

28.

25.

*2022. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhekertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves lyezhető hulladékok:
anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft.
Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, huláltal díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve lámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos
az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben kartondobozok kupak nélkül.
összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a közterüleMűanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET paten a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel lack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl.: tejfölös, samponos, ásványvimozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot zes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém,
nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)
keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
2021. 06. 30-ig a zöldhulladék gyűjtési gyakorlat a korábban
megszokottak szerint történik.
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen
2021.07.01. napjától a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink ma- tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden negyedximum 2 db (átlátszó, zöld színű emblémás) cserezsákot biztosítanak. évben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési he- hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartáslyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása elle- ban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszkönében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgálta- zök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy
tás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok kötegelve) kerül elszállításra.
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális
Tájékoztatjuk, hogy a lomtalanítás során nem kerül elszállításra
többlethulladékos zsák árával megegyező: 289 Ft +ÁFA/db), utó- a veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, építési, bontási hullalag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő dék.
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Lomtalanítási igényét a +36-79/524-821 telefonszámon tudja
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, jelezni.
valamint további „korlátlan” mennyiségű kék színű megvásáKommunális hulladékgyűjtés
rolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki.
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is hétfő.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után
Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett
hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdek- kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására alkallődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Fel- mas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy
győ) beszerezhetik.
ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén.
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK
SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása minden hónap harmadik csütörtöki
napján történik.

Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélkapcsolati pontok, zsák-értékesítési helyek, hulladékudvar nyitva tartása, elérhetőségek:

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Ügyfélszolgálati és zsák-értékesítési helyek

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Baja,
Tóth Kálmán u. 14/B

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

07:00 -19:00

Zárva

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

08:00 – 14:00

08:00 – 14:00

08:00 – 20:00

08:00 – 14:00

08:00 – 14:00

Zárva

09:00 – 19:00

Zárva

Zárva

Zárva

Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7

Ügyfélkapcsolati és zsák-értékesítési pontok

Szentes, Kossuth tér 6.
Székkutas, Vásárhelyi út 14.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

07:00-17:00

07:00-14:00

07:00-14:00

07:00-14:00

Zárva

Zárva

11:00 – 12:00

Zárva

Zárva

Zárva

Hulladékudvar

Szentes, Külterület 01398/24. hrsz.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-16:00

Zárva
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Dobogósok lettek a
székkutasi futsalos lányok
Remekül sikerült a téli szezonban a megyei U19-es futsal bajnokság a székkutasi lányok számára.
A székkutasi lányok az ősszel indult nagypályás labdarúgó-bajnokságban a Szent Mihály Kft. igazolt labdarúgóiként kezdték
meg a szezont Török Bence és Kis Dávid vezényletével. A St. Mihály színeiben lehetősége nyílt a kutasi játékosoknak arra, hogy
az U19-es bajnokság Dél-keleti csoportjában, magasabb színvonalon mérettessék meg magukat. Ezt a bajnokságot a leány utánpótlás
foci második vonalának tekinthetjük, nagyobb fejlődési lehetőséget és
komolyabb kihívást jelent a megyei nagypályás bajnokságnál. A lányok
ráadásul remekül helytállnak ebben a kiírásban, hiszen jelenleg akár
még a dobogó harmadik fokát is elcsíphetik.
Ez a teljesítmény pedig össze is jött az együttes számára a Csongrád-Csanád megyei U19-es futsal bajnokságban, ahol Székkutast képviselve vettek részt a helyi játékosok. Az eredményekről Török Bencét
és Kis Dávidot, a lányok edzőit kérdeztük.
Hogy jött az ötlet, hogy elindultok a megyei futsal bajnokságban?
„A futsal bajnokságra a nagypályás szezon őszi befejezését követően, a tavaszi szezonra való felkészülés színesítése miatt neveztünk
be. Edzéseinket a téli időjárás beálltát követően - az egészségügyi
szabályok szigorú betartásával - a Sportcentrum tornatermében tudtuk
folytatni, így adta magát a lehetőség, hogy a januártól április elejéig
tartó futsal bajnokságban is részt vegyünk hétvégente, ezzel megtörve
az edzések monotonitását. A bajnokság kezdete előtt nem tűztünk ki
konkrét célt a csapat elé. Természetesen minden mérkőzésünkön győzelmi szándékkal küldtük pályára a lányokat, szerettük volna, ha minél
gördülékenyebben tudnak átállni a teremlabdarúgásra, amely számos
elemében különbözik a nagypályás futballtól” – fogalmazott Kis Dávid.
Hogy értékelitek a szereplést, a harmadik hely az egyébként női
foci fronton komoly erőnek számító Gyula és St. Mihály között elég
szép eredménynek tűnik.
„A lányok szereplése túlszárnyalta előzetes várakozásainkat. A mezőnyből valóban kiemelkedett a Gyulai Amazonok és a Szent Mihály
csapata, akik országos szinten is komoly tényezőnek számítanak a női
labdarúgásban. Azonban büszkeséggel tölt el bennünket, hogy mögöttük végezve szereztük meg a harmadik helyet, olyan, jóval magasabb
lélekszámú települések csapatait is megelőzve, mint Hódmezővásárhely, Makó vagy Mindszent.
Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a megyei futsal bajnokság
gólkirálynői címét székkutasi játékos szerezte meg. Matók Kitti ös�szesen 56 találatig jutott 16 mérkőzésen, ezzel a csapat góljainak közel
kétharmadát szerezte. Az első mérkőzésünkön, januárban, 9 góllal járult hozzá a Makó elleni 9-7-es győzelmünkhöz, amivel a lányok kellő
lendületet szereztek a folytatásra. A bajnokság végén 5 olyan csapat is
akadt, amely 16 meccsen sem tudott annyi gól elérni, mint ő. Azonban
ez a kiemelkedő teljesítmény a csapat közös munkájának köszönhető,
megfelelő csapatösszhang nélkül nem sikerült volna megszerezni ezt az
egyéni elismerést és a bronzérmet sem” – mondta Török Bence.
Időközben a nagypályás bajnokság is elkezdődött, ott miként
indult a tavasz?
„A nagypályás bajnokság a futsal szezon befejezését megelőzően elindult, így volt rá példa, hogy egy hétvégén két mérkőzést is játszottak
a lányok. Márciusban sikerült a nagypályás bajnokságban négy mec�csből álló győzelmi sorozatot produkálnia a csapatnak, ami azt eredményezi, hogy két fordulóval a bajnokság május eleji befejezését megelőzően továbbra is versenyben vagyunk a harmadik helyért” – zárta
gondolatait Kis Dávid.
A bronzérmes csapat tagjai:
Banka Barbara, Borsodi Kitti, Domján Szimonetta, Domján Vanda, Gugcsó Mirjam, Matók Kitti, Nagy Nikolett, Pelle Dorina Kamilla,
Rostás Anita, Szűcs-Szabó Dominika
szcs
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Meghosszabbították
a tanyák villamosítását
támogató pályázatot
Székkutason 9 tanyát sikerült bevonni az előző ütem pályázatába,
most újra várják a jelentkezőket.
A közelmúltban Székkutas Község Önkormányzata sikeresen pályázott
a Vidékfejlesztési Program, „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című pályázati kiírásra,
„Székkutasi tanyák infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyában. A „Tanya VP
1.0” projekt keretében 9 db megvalósítási helyen a tanyák háztartási fogyasztásához szükséges napelemrendszerek kerültek megvalósításra. A projekt teljes költségvetése bruttó 29 721 528 Ft, melyből a támogatás összege: bruttó
26 749 375 Ft (90%), míg a fennmaradó 10%-os önerő összegét a projektben
résztvevő ingatlantulajdonosok biztosították.
Székkutas Község Önkormányzatához megkeresés érkezett több külterületi tanyatulajdonos részéről, hogy szeretnének egy pályázatot benyújtani s
felkérték az önkormányzatot, hogy támogassa a kezdeményezésüket. Azt kérték, hogy a pályázatukat ne egyénileg, külön nyújtsák be a tanyaingatlanokra,
hanem egy pályázat kerüljön beadásra az érintett ingatlanok fejlesztésére, a
pályázó szervezet pedig maga Székkutas Községi Önkormányzat legyen.
A 9 villamosított tanya egyike a Dajka családé. Dajka Andrásné elmondta,
a telepített napelem azóta is jól működik, óriási segítség a családi gazdaságban
a tanya villamosítása. A 4 milliós összköltség 90 százaléka támogatás volt,
nekik 400 ezer forinttal kellett hozzájárulniuk. A napelem még visszatáplálásra
is alkalmas, de téli időszakban a tanya fűtését is bírja, sőt akár más ott található
eszközök, gépek táplálására is alkalmas lehet. Hozzátette, csak ajánlani tudja
ezt a lehetőséget mindenkinek, magát a napelemes energiaellátást pedig nemcsak tanyákra, de bármilyen ingatlanra kifizetődőnek és korszerűnek gondolja.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent tanyavillamosítási pályázatot a
napokban meghosszabbították, 2022. november 17-ig. Ez azt jelenti, hogy
továbbra is várja a székkutasi önkormányzat azon ingatlantulajdonosok jelentkezését, akik 10%-nyi önerő vállalása mellett szeretnék fejleszteni Székkutas
külterületén található tanyaingatlanukat, akár árambekötés kiépítésével, akár
napelemes rendszer telepítésével.
Székkutason egy másik pályázat is él, ez még elbírálás alatt van. „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című pályázati kiírásra nyújtott be az önkormányzat 2020 decemberében.
Pozitív elbírálás esetén, a projekt keretében összesen 38 db tanyaingatlannál kerülnének telepítésre 2,1-9,6 kW közötti teljesítményű napelemes rendszerek, 8 db
tanya esetében a napelemrendszeren kívül áramhálózat fejlesztés is történne, 1 db
tanya esetében pedig kizárólag árambekötés valósulna meg. A projekt teljes költségvetése bruttó 85 895 712 Ft, melyből a kalkulált támogatás összege: 73 187 615
Ft, a pályázó ingatlantulajdonosok által biztosított önerő összege br. 12 708 097 Ft.
forrás: vasarhely24.com/Szombat Mihály
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